
Attana och AroCell inleder diskussion för
samarbete
Attana kan idag meddela att bolaget inlett en diskussion om ett nytt samarbete
med in vitro diagnostikbolaget AroCell AB (Publ).

AroCell AB är ett svenskt bolag som utvecklar och marknadsför blod- och urinprovstest och
är specialiserade inom onkologi och bakteriologi. Bolaget har en bred produktportfölj som
används inom sjukvården och är etablerad på olika marknader. Samarbetet som diskuteras
syftar till ett utbyte av värdefull kunskap inom kvalitet och produktutveckling samtidigt
som AroCells biomarkörer på sikt kan nyttjas på Attanas instrument.

Teodor Aastrup, VD Attana kommenterar:
”AroCells långa erfarenhet på den diagnostiska marknaden kan hjälpa oss på vägen till
tillväxt inom nya delar av diagnostikmarknaden. Samarbetet är ett viktigt steg för vår
strategi att etablera Attanas teknik som en plattform inom in vitro diagnostik. Dessutom
har vi sedan tidigare goda relationer med AroCell vilket gör att vi ser att samarbetet kan
komma i gång snabbt.” säger Teodor Aastrup, grundare och VD på Attana.

Anders Hultman, VD AroCell kommenterar: 
”Vi är glada över att kunna informera att diskussioner pågår med Attana. Attana är en
mycket intressant samarbetspartner som skulle kunna stödja oss både inom
kvalitetssäkring av produktion samt produktutveckling.” säger Anders Hultman, AroCells
VD, och fortsätter, ”Möjligheten att analysera våra biomarkörer åt IVD kunder på Attanas
instrument är också en mycket intressant väg framåt.”

För ytterligare information, kontakta:

Teodor Aastrup, VD
teodor.aastrup@attana.com 
+46 (0)8 674 57 00

Styrelsen för Attana AB bedömer att informationen i detta pressmeddelande ej är av
kurspåverkande karaktär men att det alltjämt är av betydande vikt att enhetligt via
offentliggörandet kommunicera informationen till bolagets intressenter.

Om Attana

Attana AB grundades 2002 med idén att effektivisera forskning och utveckling av nya
läkemedel genom biologisk interaktionskarakterisering i realtid. Baserat på sina
patenterade teknologier säljer bolaget uppdragsforskning och egenproducerade
analysinstrument samt ett in vitro diagnostiskt (IVD) verktyg, Attana Virus Analytics (AVA),
till läkemedelsbolag, bioteknikföretag och akademiska institutioner. Mer information om
Attanas forskningstjänster och produkter finns på www.attana.com eller kontakta
sales@attana.com
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