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FOR IMMEDIATE RELEASE: 

 

BOMILL TAR IN 20 MILJONER KRONOR I EXTERNT KAPITAL 

 

Malmö – Oktober 12, 2018: BoMill kan idag meddela att bolaget tar in 20 miljoner kronor i 

kapitaltillskott, bland annat av franska VC-fonden Capagro, som finansierar teknikföretag inom bl.a. 

jordbruk och livsmedel. Capagro investerar 15,6 miljoner kronor i BoMill. Även tidigare ägare, 

däribland Industrifonden, deltar i investeringen som totalt landar på 20 miljoner kronor. Kapitalet 

kommer att användas för kommersiell utveckling på franska och internationella marknader.   

 

 

BoMills unika kompetens inom kvalitetssortering av vete, durumvete, maltkorn, dinkel och havre  

möjliggör unik kontroll och sortering av varje enskild kärna på kvalitetsparametrar som bland annat 

proteinhalt och hårdhet. Med en sorteringshastighet på 25 000 korn i sekunden, eller tre ton per 

timme, är bolagets världsunika sorteringsmaskin TriQ framgångsrik hos företag inom 

spannmålsrengöring och kornsortering. Kunden, till exempel en kvarn eller en spannmålshandlare, kan 

med hjälp av BoMills teknik enkelt skilja högkvalitativa kärnor från de med lägre kvalitet och därmed 

sortera fram vad som håller tillräckligt hög kvalitet för konsumentmarknaden och vad som bör gå till 

djurfoder. Normalt bestäms detta genom stickprov, vilket innebär att ett medelvärde används för 

bedömning av stora mängder spannmål. Då kan ett helt parti behöva kasseras, även om en stor del av 

partiet håller högre kvalitet. Med BoMills teknik kan spannmålet användas mer effektivt och lönsamt.  

 

"Vi är stolta över att få stödja BoMill i sin utvecklingsfas och hjälpa bolaget att få tillgång till den stora 

optiska sorteringsmarknaden. Med sin innovativa, unika sorteringslösning möter BoMill perfekt upp de 

globala kundkrav som finns gällande livsmedelssäkerhet och tryggad livsmedelsförsörjning”, säger Tom 

Espiard-Cignaco, Managing Partner på Capagro.  

 

BoMill har idag 15 anställda och kontor i Malmö och Chicago USA och med kunder runtom i Europa 

och i Nordamerika.  

  

"Capagros investering ger oss en privilegierad tillgång till ett mycket relevant nätverk av partners och 

branschkompetens för att påskynda vår kommersiella utveckling på franska och internationella 

marknader”, säger Karin Wehlin, VD för BoMill.  

 

Julie Peyrache, investeringschef på Capagro tillägger: “Vi är mycket glada över att få möjlighet att arbeta 

nära Karin Wehlin och hennes team, vars talang och engagemang har gjort det möjligt för BoMill att nå 

stora tekniska och kommersiella milstolpar. Vi ser fram emot att utnyttja vårt nätverk av partners och 

vår expertis till förmån för BoMills utvecklingsambitioner.” 

 

 ### 

 

Om BoMill AB 
BoMill AB med säte i Malmö är ett företag med unik kompetens inom kvalitetssortering av vete, durumvete, 
maltkorn, dinkel och havre baserat på individuell sortering av varje enskild kärna. Varje kärnas kemiska struktur 

kan separeras i olika fraktioner basererat på protein, fusarium (toxin/DON), vitrositet (hårdhet), falltal och 
utsädeskvalitet. BoMill säljer sorteringsutrustning och kunnande i hela Europa och Nordamerika med hjälp av en 
egen försäljningsorganisation och distributörer. För mer information besök www.bomill.com 

 

 

 

Om Capagro 
Capagro SAS is an independent asset management company that is regulated by the AMF, the French security 
commission. Capagro Innovation Fund is a 124M€ venture capital fund managed by Capagro SAS that invests in 
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technology companies in the Agriculture, Food, Green chemistry and Biomass sectors. The Capagro Innovation 
Fund is funded by 13 leading institutional and industrial subscribers, all of which are committed to sustainable 

development and the agrifood sector: AG2R LA MONDIALE, Agromousquetaires, BPI France, Crédit Agricole, 
Groupama, Agrica, Groupe Bel, ISAGRI, Groupe LSDH, InVivo, Sofiprotéol, Tereos, Terrena. 

 

Mediakontakt 
BoMill AB    
 

Karin Wehlin    
VD    

Tel. +46 (0)703 05 24 88 

karin.wehlin@bomill.com 
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