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AcouSort växer och flyttar till nya större lokaler 

AcouSort har sedan juni 2017 bedrivit sin verksamhet i samma lokaler i Medicon Village i Lund. I takt med att 

bolagets verksamhet expanderat har lokalerna blivit för små. AcouSort kommer därför den 1 april att flytta 

in i nya större och mer ändamålsenliga lokaler i Medicon Village. 

AcouSort expanderar sin verksamhet och flyttar den 1 april till nya, större och mer ändamålsenliga lokaler. De 

nya lokalerna, ligger precis som de nuvarande, i Medicon Village i Lund.  

I februari i år utökades AcouSorts Application Development & Support team. Teamet är det som arbetar med 

AcouSorts tekniska interaktioner med nuvarande och potentiella kunder. Därtill är AcouSort i färd med att 

expandera och förstärka utvecklingen av bolagets produktionskapacitet. 

– AcouSort har nu kommit till ett skede där kommersialiseringen av våra produkter börjar ta fart. Samtidigt 

fortsätter forskningen och utvecklingen att växa. Det är otroligt positivt att vi växt ur vår kostym och flyttar till 

större lokaler, som är bättre anpassade för den fas vi befinner oss i, 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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