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Martin Olin utsedd till ny styrelseordförande i AcouSort 

På årsstämman i dag den 28 april valdes Martin Olin till ny styrelseordförande i AcouSort. Martin har mer än två 
decenniers erfarenhet från ledande befattningar i internationella företag och investmentbolag inom life science och har 
haft styrelseuppdrag i ett flertal företag. 
 
Martin Olin har haft ledande befattningar som VD, CFO eller direktör i de internationella life science-företagen Novo 
Nordisk och Symphogen A/S och har genom åren haft flera styrelseuppdrag i såväl nordiska som internationella företag. 
Sedan 2020 innehar han positionen som VD för det danska riskkapitalföretaget Nordic Eye. 
 
– Vi är mycket glada att välkomna Martin Olin som ny styrelseordförande. Med sin stora erfarenhet från framstående 
ledande befattningar och styrelseuppdrag i kombination med ett starkt nätverk inom life science, pharma och 
investmentbanker är hans utnämning ett mycket viktigt tillskott till det fortsatta förverkligandet av våra tillväxtambitioner. 
Jag ser väldigt mycket fram emot att samarbeta med Martin och övriga styrelsen för att fortsätta utveckla AcouSort mot 
vårt mål att bli den föredragna leverantören av moduler för automatiserad provberedning till life science-industrin. Jag vill 
också tacka vår avgående ordförande Martin Linde för hans betydande bidrag till AcouSorts tillväxt och utveckling under de 
senaste sex åren, säger AcouSorts VD Torsten Freltoft. 
 
– AcouSort är väl positionerat för att bli den föredragna leverantören av automatiserad provberedning till life science-
industrin och jag ser mycket fram emot att vara en del av styrelsen och realisera  företagets strategi och potential, säger 
Martin Olin. 
 
Martin Olin kommer att ersätta Martin Linde, som avgår som styrelseordförande för att fokusera på sin roll som VD för 
AegirBio AB. Martin Linde har valts till styrelseledamot i AcouSort under en övergångsperiod. 
 
 
 

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 til 

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 
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