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DUEARITY OFFENTLIGGÖR 
INFORMATIONSMEMORANDUM AVSEENDE 
FÖRESTÅENDE FÖRETRÄDESEMISSION
EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER 
INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, 
SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR 
OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE 
VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. 
YTTERLIGARE RESTRIKTIONER ÄR TILLÄMPLIGA. SE AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET 
AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

Duearity AB (”Duearity” eller ”Bolaget”) publicerar informationsmemorandum med 
anledning av den företrädesemission av aktier om maximalt cirka 24,9 MSEK som 
beslutats av styrelsen den 28 april 2022 (”Företrädesemissionen”). 
Informationsmemorandumet, innehållandes fullständiga villkor och anvisningar, 
finns nu tillgängligt på Bolagets hemsida.
Informationsmemorandumet har upprättats med anledning av den förestående 
Företrädesemissionen. Informationsmemorandumet, innehållande fullständiga villkor och 
anvisningar samt övrig information om Företrädesemissionen, finns tillgängligt på 
Bolagets webbplats ( ) samt på Eminova Fondkommission AB:s www.duearity.com
webbplats ( ). Anmälningssedlar kommer att göras tillgängliga på www.eminova.se
Bolagets och Eminova Fondkommission AB:s webbplats i samband med att 
teckningsperioden inleds.

Tidplan för Företrädesemissionen

9 maj 2022 Sista dag för handel inklusive rätt till teckningsrätter

10 maj 2022 Första dag för handel exklusive rätt till teckningsrätter

11 maj 2022 Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen

16 maj – 30 maj 
2022

Teckningsperiod för Företrädesemissionen

16 maj 2022 Första dag för handel i teckningsrätter och BTA

24 maj 2022 Sista dag för handel i teckningsrätter

2 juni 2022
Beräknad dag för offentliggörande av utfallet i 
Företrädesemissionen

PRESSMEDDELANDE
06 maj 2022 14:07:00 CEST

http://www.duearity.com
http://www.eminova.se
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Rådgivare
Eminova Partners AB agerar finansiell rådgivare och Advokatfirman Lindahl KB agerar 
legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen. Eminova Fondkommission agerar 
emissionsinstitut.
För mer information, se Duearitys webbplats www.duearity.com.
 
Viktig information
Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa 
jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där 
detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och 
följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att 
använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler 
i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller 
inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Bolaget i någon jurisdiktion, 
varken från Bolaget eller från någon annan.
Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att 
förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte 
säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, 
enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act"), och får inte 
erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en 
transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen 
avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett 
offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta 
pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller 
distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA (innefattande dess territorier 
och provinser, varje stat i USA samt District of Columbia), Australien, Singapore, Nya 
Zeeland, Japan, Schweiz, Sydkorea, Kanada, Hongkong eller Sydafrika eller någon annan 
jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna 
information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för 
legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad 
som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot 
tillämplig värdepapperslagstiftning.
I den utsträckning detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden 
representerar sådana uttalanden inte fakta och kännetecknas av ord som "ska", 
"förväntas", "tror", "uppskattar", "avser", "ämnar", "antar" och liknande uttryck. Sådana 
uttalanden uttrycker Duearitys avsikter, åsikter eller nuvarande förväntningar eller 
antaganden. Sådana framåtriktade uttalanden är baserade på nuvarande planer, 
uppskattningar och prognoser som Duearity har gjort efter bästa förmåga men som 
Duearity inte påstår kommer vara korrekta i framtiden. Framåtriktade uttalanden är 
förenade med risker och osäkerheter som är svåra att förutse och generellt inte kan 
påverkas av Duearity. Det bör hållas i åtanke att faktiska händelser eller utfall kan skilja sig 
väsentligt från vad som omfattas av, eller ges uttryck för, i sådana framåtriktade 
uttalanden.

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

https://eminovapartners.se/corporate-finance/
http://www.duearity.com
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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.
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