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DUEARITY OCH PRETTL ELECTRONICS GROUP 
INGÅR INTE SAMARBETSAVTAL -
Duearity AB och PRETTL Electronics Group har beslutat att avbryta samtalen gällande 
ett samarbetsavtal. Skälet är de problem som näringslivet i Tyskland just nu 
upplever. Därmed återgår Duearity till den ursprungliga planen gällande 
utvecklingen av Tinearity-AI. Bolagets bedömning är fortsatt att det finns ett mycket 
stort intresse för Duearitys AI-system, inte minst bland ÖNH-läkare och audionomer.

Duearity AB och PRETTL Electronics Group har beslutat att avbryta samtalen gällande ett 
samarbetsavtal om att gemensamt utveckla Tinearity-AI. Skälet är de problem som 
näringslivet i Tyskland upplever och som innebär att PRETTL kommer att fokusera på sina 
kärnverksamheter. Dock kan ett samarbete komma i fråga i ett senare skede när projektet 
nått produktionsförberedelser och produktion. Som en konsekvens av detta återgår 
Duearity till den ursprungliga utvecklingsplanen. Dock finns det en rad andra presumtiva 
samarbetspartners som visat intresse för att delta i utvecklingen av Duearitys AI-system 
och som Duearity kan komma att samarbete med i stället.

- Vi fortsätter nu utvecklingen av AI-systemet vilket kan betraktas som en unik lösning för 
dem som lider eller besväras av tinnitus. Vi har även lokaliserat fler mycket intressanta 
indikationsområden som kan komma att adresseras i nästa steg, säger Fredrik Westman, 
VD Duearity AB.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Fredrik Westman, CEO
+46 738 - 145 215
fredrik.westman@duearity.com 
www.duearity.com

Om Duearity AB
Duearity är ett medtechföretag som utvecklar och producerar lösningar i syfte att lindra 
symtom och underlätta vardagen för dem som lider av tinnitus. Med djup förståelse för 
de personer som har problem med tinnitus ska Bolaget med intelligenta lösningar ge 
dessa personer möjligheten att fullt ut kunna njuta av livet. Bolaget ska erbjuda 
produkterna Tinearity G1 och Tinearity-AI. Tinearity G1 överför vitt brus med hjälp av icke-
invasiv Bone Conduction Technology till innerörat i syfte att lindra symptomen. Tinearity-
AI ska med hjälp av artificiell intelligens hjälpa personer att förutse symptomen och 
bemästra sina besvär. Bolaget har sitt säte i Malmö. 
www.duearity.com.

Bolagets Certified Adviser är Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB som nås på 
telefonnummer +46 11 32 30 732 eller e-post .ca@skmg.se
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