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Utökat cellterapisamarbete genererar intäkter på  

130 000 euro under 2023 

I november 2022 rapporterade AcouSort att bolaget ingått ett samarbete med ett globalt life science-bolag 

verksamt inom cellterapiområdet. Den första delen av projektet är nu framgångsrikt färdigställd och de två 
bolagen har gemensamt beslutat att förlänga samarbetet med en andra fas som genererar intäkter på 
130 000 euro till AcouSort under 2023. Cellterapi är ett område där AcouSort ser stor potential för bolagets 
teknologi inom provberedningsautomatisering. 
 
Den fortsatta utvecklingen syftar till att ytterligare utforska hur AcouSorts AcouWash-teknologi kan anpassas 
för partnerbolagets specifika tillämpning, inklusive framtagande av designförslag för att möjliggöra utveckling 
av OEM-komponenter för partnerbolagets framtida cellterapiprodukter och instrument. Den andra fasen av 
samarbetsprojektet genererar intäkter på 130 000 euro till AcouSort under 2023. Det fortsatta samarbetet 
verifierar den kommersiella potentialen i AcouSorts fokus på att utveckla teknologi mot OEM-
separationsmoduler som ska användas för cellterapilösningar i kliniska miljöer. 
 
"Vi är mycket glada över att se fortsättningen på detta spännande projekt där vi får möjlighet att 
vidareutveckla vår teknologi för att möta behoven på cellterapimarknaden. Det fortsatta samarbetet gör det 
möjligt för oss att fokusera våra ansträngningar och påskynda utvecklingen mot dedikerade OEM-moduler för 
cellterapi", säger AcouSorts vd Torsten Freltoft. 
 
Denna information är sådan information som AcouSort AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för 
offentliggörande den 20 januari 2023 11:30.  
 

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. 

 


