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Inhalation Sciences förstärker försäljningsorganisationen. 
STOCKHOLM, SVERIGE – 26 september, 2017. Inhalation Sciences (ISAB) förstärker teamet 
som arbetar med kommersialiseringen av PreciseInhale och meddelar idag 
utnämningen av Ola Nerbrink (PhD) till senior Sales Advisor. 
Ola Nerbrink är en internationellt erfaren inhalationsexpert och tidigare VD för MVIC, 
Medicon Valley Inhalation Consortium, ett av Europas största företagskluster inom 
Inhalationsforskning. Ola har bland annat erfarenhet från Astra Zeneca och Novo 
Nordisks och har publicerat över 20 vetenskapliga artiklar inom inhalation. 
”Ola har ett ovärderligt internationellt nätverk inom både forskningsvärlden och 
läkemedelsindustrin och förstår hur man på ett bra sätt kopplar i ihop medicinska och 
ekonomiska beslutfattare. Vi möter ett stort intresse för PreciseInhale hos 
verksamma forskare och tror att vi kan korta försäljningsledtiden genom att på ett 
effektivt sätt stötta dem i relationen med de ekonomiska beslutsfattarna.” säger 
Fredrik Sjövall, VD Inhalation Sciences 
”Jag ser fram emot jobba med Fredrik Sjövall, Per Gerde och det övriga teamet på 
ISAB. PreciseInhale är ett unikt system som förbättrar inhalationsforskningen i 
grunden och som de kommande åren kan göra en stor skillnad för såväl 
läkemedelsbolag som forskningsinstitut.” säger Ola Nerbrink 
ISAB genomförde nyligen en övertecknad listningsemission inför notering av 
bolagets aktier på Aktietorget där första handelsdag är planerad till den 28:e 
september. 
Kort om ISAB 
Inhalation Sciences Sweden AB (publ) utvecklar och säljer laboratorieinstrument för 
forskning inom inhalation och för mätning av hur partiklar i inandningsluft påverkar 
vår hälsa. ISAB har ett flertal beviljade patent i EU, USA, Japan och Kina och en 
bevisad produkt och affärsmodell med intäkter från pilotkunder och Key Opinion 
Leaders om totalt cirka 25 MSEK under de senaste tre åren. Bolaget står nu inför en 
fas av ökad försäljning och snabbare tillväxt på en växande marknad med stor 
potential. 
För mer information om Inhalation Sciences, vänligen kontakta: 
Fredrik Sjövall, VD  
E-post: fredrik.sjovall@inhalation.se 
Telefon: +46 (0)70 64 508 75 
 



Om Inhalations Sciences Sweden AB (publ) 
Inhalation Sciences Sweden AB (publ) utvecklar och kommersialiserar världsledande 
instrument för forskning inom inhalation. Bolagets patenterade labinstrument, 
PreciseInhale® erbjuder forskare möjligheten att, med mycket hög precision, 
karakterisera hur aerosoler och små partiklar påverkar våra lungor och därmed vår 
hälsa när vi andas in dem. 
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