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QleanAir tecknar två avsiktsförklaringar med två stora 
amerikanska sjukvårdsorganisationer för större 
renrumsprojekt
QleanAir AB (publ), premiumleverantören av lösningar för rening av inomhusluft, meddelar 
avsiktsförklaringar från två stora sjukvårdsorganisationer i USA. Renrummen planeras att användas 
för ett stort heminfusionscenter och för ett laboratorium för cellterapiforskning. 
Avsiktsförklaringarna har ett värde på cirka 1,2 miljoner USD respektive 600 000 USD, totalt 1,8 
miljoner USD. De två avsiktsförklaringarna förväntas omvandlas till kontrakt och gå in i orderboken 
under hösten 2022. Båda de nya renrummen förväntas stå klara under Q2 2023.

QleanAir har tecknat en avsiktsförklaring med en stor sjukvårdsorganisation för att tillhandahålla ett 
USP 797 och USP 800-kompatibelt renrum. Detta renrum kommer att byggas i ett nytt 
heminfusionscenter vid en stor sjukvårdsorganisation i USA.
QleanAir har också tecknat en avsiktsförklaring med en andra stor sjukvårdsorganisation i USA för att 
tillhandahålla ett cGMP-renrum för ett cellterapiforskningslaboratorium. Detta renrum kommer att 
byggas i ett befintligt utrymme och rymma ett BSL-2 clean space.

"Vårt team är nöjda över att arbeta nära våra kunders team för att tillhandahålla ett renrum som är 
tekniskt avancerat och som levererar en säker arbetsmiljö. Det är fantastiskt att få möjligheter 
med organisationer som dessa, som delar vårt engagemang för patient- och medarbetarsäkerhet", 
säger Zachary Douglas, VD för QleanAir Scandinavia Inc.

"På QleanAir är vi stolta över att leverera säkra och hälsosamma patient- och arbetsmiljöer, och att 
få nya möjligheter att vara en del av ett viktigt vetenskapligt arbete. Jag är nöjd med att vi utökar 
vår kundbas och utvecklar nya partnerskap genom vårt amerikanska team”, säger Christina 
Lindstedt, CEO QleanAir.

För ytterligare frågor, vänligen kontakta:

Christina Lindstedt, VD
E-post   christina.lindstedt@qleanair.com
Mobil +46 70 677 28 77

Om QleanAir

QleanAir är en nischad leverantör av premiumlösningar inom marknaden för luftrening av 
inomhusmiljöer. Bolagets affärsmodell baseras på uthyrning av modulbaserade lösningar med ett 
fullserviceerbjudande. QleanAirs lösningar är utvecklade på filterteknologi som fångar, filtrerar och 
recirkulerar inomhusluft. Bolaget har över 11 000 installerade enheter hos över 3 000 kunder inom 
marknaderna för EMEA, APAC och Americas. För helåret 2021 hade QleanAir en nettoomsättning om 
450 Mkr och justerad rörelsemarginal uppgick till 18,5 procent. QleanAir har sitt huvudkontor i Solna i 
Sverige och aktien handlas på Nasdaq First North Premier Growth Market med kortnamn QAIR. FNCA 
Sweden är Certified Adviser 08-528 00 399. Se mer information på hemsidan qleanair.com.
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