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ACARIX PRESENTERAR PÅ 2022 ÅRS NORDIC 
AMERICAN LIFE SCIENCE CONFERENCE
Acarix, ledande inom akustisk och AI-baserad hjärtdiagnostik, meddelar att 
företaget kommer att presentera på 7th Annual Nordic American Life Science 
Conference, den mest heltäckande nordiska innovationskonferensen inom life 
science i USA.

Nordic American Life Science Conference äger rum i New York den 7-8 december 2022 och 
samlar investerare, ledare inom affärsutveckling och industripartners som vill mötas och lära 
sig mer om de mest lovande nordiska life science-företagen och investeringarna.

"Vi är hedrade över att Acarix har blivit utvalt som ett av de mest lovande nordiska life 
science-företagen som presenteras på eventet. Jag ser fram emot att ge en uppdatering om 
bolaget och den viktiga förändringsresa som vi nu ger oss in på, samt att delta i diskussioner 
om hur vårt akustiska AI-drivna CADScor®System kan bidra till att förbättra den kliniska 
bedömningen av de många miljoner patienter som söker vård för bröstsmärta i USA", säger 
Helen Ljungdahl Round.

Under konferensen kommer Helen Ljungdahl Round, vd och koncernchef för Acarix, att hålla 
en företagspresentation samt delta i paneldiskussionen Nordic Healthtech: an emerging engine 
of innovation.

Läs mer om the Annual Nordic American Life Science Conference here: 
www.nordic-americanlifescience.com.

För mer information, kontakta:
Helen Ljungdahl Round, VD, tel +1 267 809 1225, +46 730 770283, email helen.

 round@acarix.com
Christian Lindholm, CFO, tel +46 705 118333, email christian.lindholm@acarix.com

Om Acarix

Acarix är ett svenskt medicintekniskt bolag som utvecklar innovativa lösningar för snabb AI-baserad 
uteslutning av kranskärlssjukdom (CAD). Det CE-märkta CADScor® System, som även har fått 
DeNovo-godkännande från FDA, är avsett för patienter som upplever bröstsmärta med misstänkt 
kranskärlssjukdom, och har utformats för att bidra till att minska miljontals fall av onödig, invasiv och 
kostsam diagnostik. CADScor®-systemet använder avancerad akustik och AI-teknik för att på ett icke-
invasivt sätt utesluta CAD på mindre än 10 minuter, med minst 96 % säkerhet. Acarix är noterat på 
Nasdaq First North Premier Growth Market (ticker: ACARIX). Redeye AB (+46 (0)8 121 576 90, 

) är bolagets Certified Adviser. För mer information besök certifiedadviser@redeye.se www.
.acarix.com
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