
Attana ökar fokus på kundcentrerad
verksamhet
Attana genomför justeringar av organisationen för att säkerställa en mer
kundcentrerad verksamhet. Genom dessa ökas fokus på försäljning inom samtliga
bolagsfunktioner.

Attana har under året fortsatt att optimera organisationen och fördjupa strategiska
samarbeten med målsättning att fokusera bolagets resurser mot nyckelkunder. Teknisk
vidareutveckling utförs i nära samarbete med utvalda kunder och partners under ledning
av bolagets personal. Verksamhetsförändringarna sammanfattas nedan:

Life Science - Bolagets nyckelkunder har fått varsin dedikerad Attana-anställd och våra
säljpartners har huvudsakligen inriktats på lead generation (identifiering av nya kunder).

Diagnostics - Affärsområdet prioriterar försäljning via distributörer och till strategiskt
viktiga kunder och Samir Fostock återgår till en extern rådgivande roll.

Produkt - En övergripande produktchef har tillsatts för att säkerställa optimal
resursallokering. Olika produktfunktioner, t.ex. mjukvara, hårdvara och applikationer har
en dedikerad internresurs samt en eller flera externa partners.

Instrumentservice - En servicechef har tillsatts med ansvar för att generera ökad
försäljning och säkerställa bolagets åtaganden mot kunder och distributörer.

Produktion - Som tidigare kommunicerats planerar Attana en flytt av produktionen av
förbrukningsvaror såsom sensorchip och reagenser till AroCell. Syftet med flytten är att
säkerställa ökade produktionsvolymer med bättre vinstmarginaler. Produktion av
instrument kvarstår hos Attana.

Teodor Aastrup, VD Attana, kommenterar:

”Vi har under pandemin upplevt att stabila förutsättningar är nu än mer viktiga för att nå
kommersiella framgångar. Vi har varit framgångsrika i de affärer där vi byggt en stark
kundrelation och avser med dessa verksamhetsjusteringar att fokusera på och stärka och
utveckla befintliga kundrelationer för ökade intäkter.”

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.
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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

http://www.attana.com/
mailto:sales@attana.com

