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PRESSMEDDELANDE 10 JUNI  2022  

Agtira medverkar på Småbolagsdagarna 

 

Foodtech-företaget Agtira i Härnösand är ett av de företag som kommer att medverka 

med en presentation på Småbolagsdagarna 2022 som genomförs i Stockholm den 13–

15 juni. 

 

Det är i vanlig ordning Aktiespararna som arrangerar tre dagar med en mängd presentationer av 

spännande företag. Småbolagsdagarna genomförs på Hotel Birger Jarl i Stockholm. 

 

Pontus Lamberg, som nyligen tillträdde som COO på Agtira, kommer den 15 juni klockan 15:00 att 

berätta om Agtira, om hur företaget på kort tid väckt stor uppmärksamhet i livsmedelsbranschen med 

sina unika slutna system, där företaget odlar grönsaker i direkt anslutning till butiker. Agtiras första 

externa system invigdes hos ICA Maxi i Sundsvall i april och väckte stor uppmärksamhet som 

världens första vertikalodling av gurka inne i en livsmedelsbutik. 

 

Agtira tecknade nyligen ett avtal med  grönsaksjätten Greenfood i Helsingborg, som innebär att de 

båda företagen ska etablera ett tiotal större anläggningar i Sverige de närmaste åren, där Agtira 

ansvarar för stadsodlingarna och Greenfood ser till att det finns köpare till allt som produceras. 

 

Om detta och mycket annat kommer Pontus Lamberg att berätta för alla intresserade den 15 juni 

klockan 15.00. Dragningen sänds även på webben, på 

www.aktiespararna.se/tv/live<http://www.aktiespararna.se/tv/live 

För mer information, vänligen kontakta:  

Pontus Lamberg, COO                                                                                                                              

Telefon: 070 415 00 47, e-post: pontus.lamberg@agtira.com 

Mattias Gemborg, VD 

Telefon: 0702 65 44 00, e-post: mattias.gemborg@agtira.com 

Högupplösta bilder, filmer, illustrationer finns att hämta på: agtira.com/se/pressmaterial/  

Fria att använda i artiklar om Agtira AB. 

Om Agtira AB 

Agtira, med huvudkontor i Härnösand, erbjuder idag livsmedelskedjor, butiker och andra intressenter sitt upplägg FaaS 

(Farming as a Service). Det innebär att Agtira själva eller tillsammans med en tredje part investerar, uppför och sedan driftar 

sina odlingssystem för produktion av en rad olika grönsaker och fiskarter, medan butiken eller kedjan förbinder sig att köpa hela 

den producerade volymen över en viss avtalsslängd till på förhand fastställda priser.   

Gemensamt för Agtiras odlingssystem är att de producerar livsmedel med låg vattenförbrukning i slutna miljöer, utan utsläpp till 

närmiljön, behov av jordbruksmark eller solljus. Att man odlar intill butiken/kunderna innebär också att man minimerar behovet 

av transporter och att svinnet minskar. 

Agtira AB är noterat på NGM Nordic SME under kortnamnet AGTIRA B. Bolagets mentor är Eminova Fondkommission AB,  

+46 8-684 211 00. 
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