
 

 
 
 
 
Q-linea stärker ledningsgruppen  
UPPSALA, Sverige, 3 september 2019 - Q-linea AB (publ) (Nasdaq Stockholm: QLINEA), ett 
diagnostikbolag inriktat på att utveckla och leverera lösningar för snabb och korrekt 
diagnos av infektionssjukdomar, meddelar att Thomas Fritz har utsetts till kommersiell 
chef, Chief Commercial Officer, och kommer att ingå i Q-lineas ledningsgrupp.  
 
"Thomas Fritz har i tidigare roller framgångsrikt drivit resultat, både försäljnings- och 
vinstmässigt och jag är glad att välkomna honom till Q-linea-familjen. Hans erfarenheter 
både från mogna marknader och från tillväxtmarknader kommer att vara en stor fördel för 
oss vid kommande lanseringar i Europa och USA", säger Jonas Jarvius, vd för Q-linea.  
  
Thomas Fritz har över 20 års erfarenhet från försäljnings- och marknadsföring inom IVD-
industrin (in vitro-diagnostik), senast som kommersiellt ansvarig för mikrobiologi inom 
Thermo Fischer, EMEA, en enhet med 200 anställda och en årlig omsättning om 250 miljoner 
dollar. Thomas Fritz börjar på Q-linea i september 2019.   
 
 
För mer information, vänligen kontakta:  

Jonas Jarvius, CEO, Q-linea AB   
Jonas.Jarvius@qlinea.com,  
+46 (0)70-323 77 60  
 
Anders Lundin, CFO, Q-linea AB   
Anders.Lundin@qlinea.com   
+46 (0)70-600 15 20 
 

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande 
den 3 september 2019 kl. 09:00.  
 

Om Q-linea 

Q-linea är ett innovativt forsknings-, utvecklings- och tillverkningsbolag vars fokus är utveckling av 
instrument och förbrukningsartiklar för snabb och pålitlig infektionsdiagnostik. Q-lineas vision är att 
hjälpa till att rädda liv genom att säkerställa att antibiotika fortfarande är en effektiv behandling för 
kommande generationer. Q-linea utvecklar och levererar lösningar för vårdgivare som på kortast 
möjliga tid kan diagnostisera och behandla infektionssjukdomar. Bolagets ledande produkt ASTar™ är 
ett helautomatiskt instrument för test av antibiotikaresistens (AST), vilket ger en känslighetsprofil inom 
sex timmar direkt från en positiv blodkultur. För mer information, besök gärna www.qlinea.com. 
 
 

https://qlinea.com/
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