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Corpura Fondkommission AB är finansiell
rådgivare i samband med OptiFreeze AB:s
övertecknade företrädesemission om
17,5 MSEK som tecknades till ca 200 %
och 35,2 MSEK
Den 27 september 2017 avslutades teckningstiden i OptiFreeze AB:s företrädesemission om
17,5 MSEK som tecknades till cirka 35,2 MSEK vilket motsvarar en teckningsgrad om cirka 200 %.
Garantiåtagandena behövdes därmed inte tas i anspråk. OptiFreeze tillförs därmed totalt cirka
17,5 MSEK före emissionskostnader.

OptiFreeze styrelseordförande Göran Hedbys kommenterar:
- Emissionslikviden ger oss utrymme att verkställa vår kommunicerade plan som bland annat
innehåller finansiering av marknadsföring och test av bolagets befintliga pilotanläggning mot ett
antal presumtiva kunder runt om i världen samt utveckling av den första produktionslinjen och
utveckling av bolagets metod i syfte att kunna behandla allt fler slags produkter.

Kort om OptiFreeze AB
OptiFreeze AB har en patenterad teknik som möjliggör att smak, form och struktur hos grönsaker,
frukt, bär och örter kan säkerställas genom hela nedfrysnings- och upptiningsprocessen. Bolaget
har även en metod som förlänger hållbarheten på kylda produkter. Tekniken kan även användas
för att minska tiden för torkning av bladkryddor och samtidigt förbättra smak, arom och färg.
Tekniken öppnar för nya affärsmöjligheter för odlare och distributörer samt livsmedelsföretag
runt om i världen. Bolagets teknik innebär att cellerna i grönsaker, frukt, bär och örter tar upp
naturliga sockerarter som bevarar smak, form och struktur. OptiFreeze är resultatet av en längre
tids forskning vid institutionen för livsmedelsteknik i Lund. Bolaget har sitt säte i Lund och är
noterat på AktieTorget.

För mer information www.corpura.se eller kontakta
Fredrik Holst, vd, telefon 0703-66 09 48 eller mail fredrik.holst@corpura.se

Om Corpura
Vi erbjuder finansiell rådgivning med fokus på corporate finance och transaktioner för
små- och medelstora snabbväxande bolag på eller utanför börsen. Vi arbetar långsiktigt,
innovativt och, framför allt, nära våra kunder. Genom åren har vi byggt upp ett stort
nätverk av privata och institutionella investerare. De större investerarnas inställning
till ett erbjudande är många gånger avgörande för en lyckosam transaktion och därför
bygger våra relationer på tillit och tidigare framgångsrika affärer.
Vi har mycket bred erfarenhet av corporate finance-rådgivning och arbetar i partnerskap. Genom vår samlade kunskap har vi en omfattande kompetens på området och
kan erbjuda högkvalitativa helhetslösningar och skapa långsiktiga relationer med
våra kunder.
Corpura står under Finansinspektionens tillsyn och finns i Stockholm och Malmö.
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