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AcouSort godkända för notering på Nasdaq First North Growth 
Market 
AcouSort AB (”AcouSort” eller ”Bolaget”) har idag den 27 november 2020 erhållit godkännande för 
upptagande till handel på Nasdaq First North Growth Market. Första dag för handel på Nasdaq 
First North Growth Market är måndagen den 14 december 2020. 
 
AcouSort har erhållit godkännande för upptagande till handel på Nasdaq First North Growth Market. 
Första dag för handel i Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market är den 14 december 
2020. Handel i Bolagets aktie på Spotlight Stock Market kommer att upphöra och sista dag för handel 
på Spotlight Stock Market är den 11 december 2020.  
 
Nasdaqs beslut är villkorat av att inget inträffar i samband med listbytet som skulle kunna föranleda 
en annan bedömning av börsen. 
 
Bolagets aktie kommer fortsatt att handlas under kortnamnet ACOU med nuvarande ISIN-kod 
SE0009189608. Inga nya aktier kommer att emitteras i samband med att Bolagets aktier upptas till 
handel på Nasdaq First North Growth Market. Bolagets aktieägare behöver inte vidta några åtgärder i 
samband med listbytet.  
 
Med anledning av listningen på Nasdaq First North Growth Market har Bolaget upprättat en 
bolagsbeskrivning som finns tillgänglig på AcouSorts hemsida, www.acousort.com.  
 
AcouSort har utsett Erik Penser Bank till Bolagets Certified Adviser.  
 
– Listningen på Nasdaq First North Growth Market bedöms utgöra en kvalitetsstämpel mot såväl 
befintliga som potentiella kunder, samarbetspartners och leverantörer. Nasdaq är ett globalt och 
välkänt varumärke som möjliggör en ökad synlighet på aktiemarknaden och underlättar för 
institutionella och internationella investerare att bli aktieägare i bolaget. Sammantaget medför 
listbytet bättre förutsättningar för framtida värdeskapande för aktieägare i AcouSort, 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 teknologiföretag inriktat mot medtech/biotech, baserat i Lund. 
Bolaget har utvecklat en plattformsteknologi kring akustofores, som är en ny och innovativ metod för att separera, anrika 
och rengöra celler och andra partiklar för bioanalys, med hjälp av ultraljud. Separation och rengöring av celler är en central 
del inom forskning och diagnostik gällande flera stora sjukdomsområden, exempelvis cancer och sepsis (blodförgiftning). 
Bolagets initiala affärsidé är att utveckla vetenskapliga instrument baserade på akustofores för icke-klinisk forskning om 
biologiska partiklar och celler. Bolaget har dessutom ett antal utvecklingssamarbeten med ledande biotechföretag och har 
som vision att bli en ledande leverantör av OEM-produkter baserade på akustofores avsedda för hantering av celler och 
partiklar inom kliniska tillämpningsområden. 
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