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Inhalation Sciences erhåller stor order från Astra Zeneca 
STOCKHOLM, SVERIGE – 27 september, 2017. Inhalation Sciences (ISAB) har erhållit en order 
på ett komplett PreciseInhale system inkluderande plattformens samtliga 
moduler från AstraZeneca.  
ISAB, som nyligen genomfört en övertecknad nyemission inför notering på 
Aktietorget i Stockholm, utvecklar och säljer laboratorieinstrument för forskning inom 
inhalation och för mätning av hur partiklar i inandningsluft påverkar vår hälsa. ISAB 
har genomfört ett antal lyckosamma leveranser av PreciseInhale till andra 
nyckelkunder och Key Opinion Leaders, bland andra Chiesi Farmaceutici, Kings 
College och Dow Chemicals.  
AstraZenecas order omfattar samtliga PreciseInhales moduler och ordervärdet 
uppgår till ca 3.2 MSEK. Leveransen kommer att ske i steg då visa delar av det 
system som ordern omfattar fortfarande är under utveckling.  
ISAB VD Fredrik Sjövall: ”Detta är självklart en genombrottsorder för oss och vi är 
mycket glada över att nu kunna fördjupa vårt samarbete med AstraZeneca. Vi har 
fortfarande bara sett början av vad PreciseInhale kan bidra med inom 
läkemedelsindustrin och jag är övertygad om att detta kommer att öka intresset för 
våra produkter på den globala arenan.” 
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. 
Denna information är sådan information som Inhalation Sciences Sweden AB 
(publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. 
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för 
offentliggörande den 27 september 2017. 
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