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Styrelsen utser ny VD för Acosense  
 
Styrelsen har beslutat att utse Karl Nilsson till ny VD för Acosense. Karl 
tillträder tjänsten omgående. 
 
Karl har de senaste två åren varit ansvarig för att bygga upp och driva 
försäljningsarbetet på Acosense och har innan dess haft flera olika ledande 
befattningar i teknikbaserade bolag. Bland annat som VD på ett Life Science bolag 
och senast som teknikchef på Parans Solar Lighting. Hans breda erfarenhet från 
bolag i samma fas som Acosense, internationell försäljning, teknik, support och 
affärsutveckling gör att han bidrar med mycket erfarenhet. Samtidigt gör hans 
bakrund på Acosense att startsträckan i en ny roll är mycket kort och att det 
positiva momentum som byggts upp under senaste tiden kan bibehållas och växlas 
upp. 
 
”Styrelsen har med hjälp av extern chefsrekryteringspartner utvärderat flera 
kandidater och vi är glada att kunna utse just Karl till ny VD. Vi ser med tillförsikt på 
den organisation som finns i bolaget och vi kan notera att de stora pusselbitarna nu 
är på plats” säger Ingvar Andersson, styrelseordförande på Acosense. 
 
 
För ytterligare information
Ingvar Andersson, ordf. 
Acosense AB 
Telefon: 0705-11 46 27 
E-post: ingvar.andersson@acosense.com 

Charlotta Ekman, CFO 
Acosense AB 
Telefon: 0762 – 06 50 80 
E-post: charlotta.ekman@acosense.com

 
 
Denna information är sådan information som Acosense AB är skyldigt att 
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, 
genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 april 2019. 
 
 
Kort om Acosense 
Acosense AB (publ) möjliggör för den globala processindustrin att digitalisera sina 
processer genom instrument som analyserar vätskors egenskaper med hjälp av 
ljud. Instrumenten mäter kontinuerligt, i realtid och installeras helt ingreppsfritt. Den 
innovativa IoT-tekniken kan med hjälp av sin unika mjukvara analysera flera 
egenskaper samtidigt och ger korrekta analysresultat även på vätskor som är 
opaka, frätande, slitande, trögflytande och/eller ger beläggningar. Instrumenten 
möjliggör för användaren att på ett enkelt, pålitligt och säkert sätt analysera och 
optimera sina processer, vilket leder till sänkta kostnader samt minskad energi- och 
miljöbelastning. 
 

www.acosense.com. 
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