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Två av AcouSorts styrelsemedlemmar och vd förvärvar aktier    

AcouSort AB (publ) (”AcouSort” eller ”Bolaget”) informerar idag om att grundare och styrelseledamöter 
Thomas Laurell och Stefan Scheding samt verkställande direktör Torsten Freltoft förvärvat aktier i Bolaget till 
ett värde om cirka 150 000 SEK. Transaktionerna har skett den 1 och 2 december 2022. 
 
”Mitt förvärv av aktier i AcouSort ska ses i bakgrund mot den positiva utveckling som Bolaget är inne i. Vi 
arbetar för närvarande intensivt med att kommersialisera vår nuvarande produktportfölj och vi slutförde 
nyligen det mycket framgångsrika projektet BioWings. Vi tar nu med oss BioWings teknologiska landvinningar 
in i vårt nästa stora utvecklingsprojekt AcouSome där ambitionen är att utveckla en banbrytande teknik för 
exosombaserad diagnostik. Båda projekten har fått betydande forskningsanslag från EU. Jag vill också nämna 
att betalningen för de aktier som jag och styrelseledamöterna Thomas Laurell och Stefan Scheeding har 
förvärvat motsvarar lösenpriset för våra teckningsoptioner i det nu pågående optionsprogrammet”, säger vd 
Torsten Freltoft i en kommentar. 
 
För detaljerad information om förvärvandet hänvisas till Finansinspektionens webbplats för insynshandel. 
 
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. 
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