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ÅRET I KORTHET
NYA ORDERS FÖR OLIVECEPT® - Avgörande prestanda ökning 
– 10 % ökning

JUICECEPT® - Framgångsrik utvärdering Kiviks Musteri –
ökning 4,8 % - mer potential

JUICECEPT®+ - Färsk pressad juice ”Frankly” & nya områden

FÖRSTÄRKT SÄLJORGANISATION OCH DISTRIBUTÖRSNÄTVERK

FRAMGÅNGSRIK TEKNIKUTVECKLING OCH STÄRKT 
PATENTSKYDD



Transformeras från CleanTech till FoodTech

Högre investeringsvilja
Snabbare utvecklingstakt
Enklare affärstänk
Kortare ROI



ArcAroma offers to fit food solutions

Empower superior technology
• Increases yield extraction (> 5%) at cold conditions and reduces 

holding time
• Enhances EVOO quality better than competitive technology

Customers´ experience

Oxidation

Business Opportunity Capabilities Business Impact

Natural and plug-in technology
• Stand alone unit for yield improvement NFC juice extraction (> 5%) 
• Electroporation by PEF  is a simple process w/o need of added  

enzymes and holding time  (Bio/Organic juices)
• Selective extraction of natural components from complex matrix as 

anthociands, flavonoids etc..

Productivity

Complexity & OPEX

Protecting the brand but fresh like quality
• Reduces total microbial counts (yeast, moulds, bacteria) and 

inactivates pathogens  on high and low acid products
• In-line and cold process grant original  organoleptic products´

properties at lower OPEX  compare to other technologies

Extended Shelf Life

Spoilage



 

Om Arc Aroma AB (publ) 
ArcAroma har utvecklat ett sätt att kontrollera och applicera elektriska pulser för att optimera olika biologiska processer. CEPT®-plattformen, som är en generator 
kombinerad med behandlingskammare, använder tekniken för livsmedelsutvinning, förlängd hållbarhet, avloppsslambehandling och biogasproduktion. 
Plattformen använder kortsiktiga högspänningspulser (PEF) som krossar cellmembranet och dödar oönskade mikroorganismer. Ökar extraktionsgraden av olivolja 
med förbättrad kvalitet, ökar extraktionsgraden av juice med förbättrad kvalitet, förlängd hållbarhet för kallpressade färska juicer, biogasproduktion och 
introduktion av nya råvaror som inte kan användas idag står i fokus. Företaget grundades 2008 och har sitt säte i Lund med kontor i Aten, Milano och Shanghai 
och har fått olika utmärkelser och stöd från bland annat Vinnova och Energimyndigheten. ArcAromas aktier är noterade på NASDAQ First North Premier Growth 
Market. Erik Penser Bank AB är certifierad rådgivare och finns på 08-463 80 00 eller certifiedadviser@penser.se.  www.arcaroma.com 
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ArcAroma öppnar upp för affärer mot mejeriindustrin 
Den 1 juli 2020 inleder ArcAroma ett sex månader långt utvärderingsavtal med ett av Sveriges 
största mejeriföretag. Under perioden utvärderas kvalitetsförbättring av vassleprotein, som är en 
högvärdig proteinråvara, efter behandling av juiceCEPT®+. Mejeriföretaget betalar under 
utvärderingsperioden en hyra för enheten till ArcAroma om 125 000 SEK per månad enligt avtalet. 

- Vi ser flera applikationsområden utanför färskpressad juice, inom affärsområdet FOOD, där vi har 
goda möjligheter att förbättra såväl kvalitet som förlängd hållbarhet. Kunden ligger långt fram i sitt 
hållbarhetsarbete som livsmedelstillverkare och vi ser fram emot att få bidra till deras fortsatta 
förbättringsarbete, säger Johan Möllerström, CEO ArcAroma.  

Mejeriföretaget har efter periodens slut en option att kunna köpa ut juiceCEPT®+ till priset 420 000 
EUR, minus betald hyra efter sex månaders utvärderingsperiod.  

  
För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Johan Möllerström, CEO 
(+46) 768 – 86 81 78  
johan.mollerstrom@arcaroma.com 
 
 
 
 

 



Hållbarhet 

ArcAromas applikationer för en 
bättre värld
Hållbara slutprodukter
Hållbarhet alltid i fokus 

ArcAroma – en hållbar 
investering



oliveCEPT® - betydande prestanda ökning



oliveCEPT® IDUN Lansering



juiceCEPT®

Marknadspotential
NFC-marknaden – c:a  
7 500 juiceCEPT® för 
ESL

men ……

Marknadspotential
Extraktion – på hela 
marknaden är 17 800 
juiceCEPT®



More juice,
naturally  

additive free !

Longer shelf-life,
to acccess 

new Markets! 



Kina

oliveCEPT®

juiceCEPT®

juiceCEPT®+

Nya innovativa drycker



WeAreArcAroma

• “Employer Branding”
• Förtroende & expertis



OptiFreeze
Starka resultat – ger vår investering hävstång! 

Behandlad

15 dagar i rumstemperatur 

Kontroll

OptiFlower
ü Snittblommor
ü Blomstersticklingar
ü Skogssticklingar



Strategi, covid-19
Stabiliseringsfas, från den 1/4
üKostnadsreducering
üFokus Cash management – säkerställa kassalikviditet 12 månader
üPrioritet i försäljning och andra specifika aktiviter i process och metodutveckling som 

kommer att trigga försäljning

Reaktiveringsfas, från den 8/6
üÖka energinivån i organisationen och fokusera på målet
üÅteruppta diskussioner med intensitet för back-logg orderingång
üBörja vinna orders

Accelereringsfas, från den1/7
üKontinuerligt vinna orders
üKassaflödet ökar mot positivt per månadsbasis
üJustering av korttidspermitering



Fokus - Driva försäljning & stärka varumärket

Ø Stärka positionen för oliveCEPT®

Ø Ta position för juiceCEPT® & juiceCEPT®+
Ø Realisera potentialen i Kina
Ø Öka ArcAromas mediala exponering
Ø Etablera konceptet ”SUPER FOODS”
Ø Nå positivt kassaflöde
Ø Utveckla organisation & nätverk 
Ø Marknadsföring & kommunikation
Ø Inbound marketing

Ø Förbättrad IR




