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AcouSort stärker sin kommersiella kapacitet på ett betydande sätt 
genom rekryteringarna av Kelley Intehar och Agnes Michanek  
 
AcouSort går nu i snabb takt mot full kommersialisering av sina lösningar för patientnära 
diagnostik. Parallellt ser bolaget ett snabbt ökande intresse för sin teknologi inom 
precisionsmedicin. Med rekryteringen av Kelley Intehar som General Manager och Sales 
Director North America etablerar AcouSort en omedelbar närvaro i USA – världens största 
sjukvårdsmarknad. Med rekryteringen av Agnes Michanek som Commercial Director 
förstärker AcouSort även bolagets kommersiella funktion. 
 
Kelley Intehar kommer närmast från en position som Commercial Director/North American 
Sales Specialist på Bio-Techne Corporation. Kelley Intehar har en tydlig kommersiell profil 
och en unik erfarenhet, nätverk och know-how. På Bio-Techne etablerade Kelley Intehar ett 
helt nytt affärsområde och hon har djup kunskap om precisionsmedicin.  
 
Agnes Michanek återvänder till AcouSort för att tillträda tjänsten som Commercial Director. 
Agnes Michanek har utmärkta externa kommunikationsförmågor och kommer att driva 
AcouSorts affärsutveckling när bolaget nu intensifierar sitt kommersiella arbete med 
ambitionen att accelerera försäljningen av sina lösningar för patientnära diagnostik. Agnes 
var djupt involverad i utvecklingen av AcouSorts nuvarande strategi, som hon nu ska vara 
med att omsätta i handling. 
 
”Jag är mycket glad över att välkomna Kelley Intehar och Agnes Michanek till AcouSort-
teamet. Kelley har precis den profil vi har letat efter och hon kommer att vara avgörande för 
att etablera en AcouSort-närvaro i Nordamerika, där vi har möjligheten att etablera en 
betydande försäljning av våra lösningar för patientnära diagnostik. Med sin djupa kunskaper 
om precisionsmedicin kommer Kelley också att bidra till våra ansträngningar och ambitioner 
inom detta område. Jag vill också tacka vår styrelseledamot Katherine Flagg, som var med 
och rekryterade Kelley Intehar,” säger AcouSorts vd Torsten Freltoft. 
 

För ytterligare information om AcouSort, vänligen kontakta:  
Torsten Freltoft, VD  
Telefon: +45 2045 0854  
E-post: torsten.freltoft@acousort.com 
 
Om AcouSort 
AcouSort AB (organisationsnummer 556824-1037) är ett innovativt teknologiföretag som 
fokuserar på att utveckla produkter och lösningar för integrerad hantering av biologiska 
prover. Med hjälp av ljudvågor kan företagets produkter separera blodceller från varandra, 
koncentrera, rena upp och färga in celler, exosomer och bakterier från biologiska prover. 
Teknologin bakom bolagets produkter är akustofluidik, där ljudvågor i kombination med 
mikrofluidik möjliggör automatiserad hantering av prover inom en rad applikationsområden 
från forskning kring nya biomarkörer till utveckling av nya diagnostiska system för 



patientnära testning – så kallade Point-of Care (POC) system. Bolagets 
kommersialiseringsstrategi bygger på den redan validerade affärsmodellen, att tillhandahålla 
separationsmoduler till diagnostiska systemtillverkare för integrerad provhantering så väl 
som att fortsätta kommersialiseringen av företagets forskningsinstrument. Med hjälp av 
bolagets produkter effektiviseras forskning och utveckling av patientnära tester, nya 
diagnostiska system och behandlingar som adresserar några av vår tids mest utmanade 
sjukdomsområden: cancer, infektionsmedicin och hjärt- och kärlsjukdomar. AcouSort AB är 
noterat på Nasdaq First North Growth Market. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser 
Bank, 08-463 83 00, certifiedadviser@penser.se Erik Penser Bank AB (publ), Apelbergsgatan 
27, Box 7405, 103 91 Stockholm. 


