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BiomassProtein™ vinder pris som 
Europa’s mest innovative biotekselskab 
 
BiomassProtein™ ApS blev den 6. November 2019 i Bruxelles tildelt prisen som Europa’s 
mest innovative SME selskab inden for kategorien Agricultural Biotechnology. Prisen 
uddeles af EuropaBio, som er sammenslutningen af de europæiske bioindustrier. Det er 10. 
gang, at prisen uddeles blandt de mest innovative små og mellemstore selskaber (SME) i 
Europa for deres innovation indenfor biotek samt bidrag til det europæiske fællesskab. 
 
CEO for BiomassProtein™ Peter Lübeck modtog prisen i Bruxelles sammen med Co-Founder 
Mette Lübeck. Prisen blev ledsaget af en check på 10.000 Euro. Peter Lübeck udtaler: ”Vi er 
meget glade for denne pris og ser det som en anerkendelse af det vigtige arbejde, vi udfører 
med at finde nye og bæredygtige kilder til at imødekomme verdenens efterspørgsel efter 
proteiner. Det er væsentligt for os, at vi både kan etablere en løsning, som understøtter 
klimaet men som samtidig er en kommerciel god ide.” 
 
BiomassProtein™ arbejder i øjeblikket på at etablere den første fabrik i området omkring 
Skive. Fabrikken ventes at være i fuld drift i 2021 med fremstilling af økologisk foderprotein 
som erstatning for importeret soja. Efterfølgende etableres en linje til produktion af et 
højkvalitets fødevareprotein. 
 
Om BiomassProtein™: Selskabet er grundlagt i 2017 på baggrund af mange års forskning på 
Aalborg Universitet med fremstilling af proteiner baseret på græs. Selskabets teknologi 
danner udgangspunkt for etablering af lokale fabrikker til produktion af proteiner til både 
dyrefoder og fødevarer, samt brug af restfraktionerne til andre formål – altså en ”zero 
waste” løsning. Proteiner baseret på græs vurderes at blive en vigtig kilde til at 
imødekomme den store efterspørgsel fra en voksende befolkning over de næste 20 år. 

Om EuropaBio: The European Association for Bioindustries is the recognised voice of the 
European biotech community championing world-class solutions for society's challenges. 
EuropaBio and its members are committed to the socially responsible use of biotechnology 
to improve quality of life, to prevent, diagnose, treat and cure diseases, to improve the 
quality and quantity of food and feedstuffs and to move towards a biobased and zero waste 
economy. EuropaBio represents 81 associate and corporate members and 17 national 
biotechnology associations and bioregions.  

For yderligere information kontakt: CEO Peter Lübeck – psl@biomassprotein.com - +45 3053 0209  

For yderligere information om Biotech SME Awards 2019 : www.europabio.org/cross-
sector/publications/biotech-sme-awards-2019-recognising-breakthrough-science-europe.  


