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FÖRSLAG TILL TVÅ NYA STYRELSELEDAMÖTER I 
DUEARITY AB
Anna Anderström och Daniel Persson föreslås nyväljas till styrelseledamöter i 
Duearity AB vid bolagets årsstämma på måndag den 4 april. Styrelsen kommer 
därmed att bestå av sex ledamöter.

Vid Duearity AB:s bolagsstämma på måndag den 4 april föreslås Anna Anderström och 
Daniel Persson nyväljas till ledamöter i bolagets styrelse. Rom Mendel föreslås omväljas till 
styrelseordförande, samt Eva Vati, Peter Arndt och Ali Jehanfard omväljas till 
styrelseledamöter.

Anna Anderström

Anna har lång erfarenhet av finans, strategi och supply chain från internationella, 
börsnoterade bolag. Under 11 år arbetade för Anna för Cochlear, den globala ledaren 
inom hörselimplantat, av vilka 6 år som Business Unit CFO för Cochlear Bone Anchored 
Solutions. Mellan 2019-2021 arbetade Anna i USA med kommersialisering av ett nytt 
hörselimplantat för Cochlear Americas.

Idag är Anna Group CFO och ingår i ledningsgruppen för Qmatic, ett globalt bolag inom 
Customer Journey Management.  Hon har en magisterexamen från Halmstad Högskola 
(Master of European Business, Administration) samt kandidatexamen från England.

Daniel Persson

Daniel är en erfaren affärsarkitekt samt före detta teknisk officer med inriktning på 
informationssystem och har mer än 15 års erfarenhet av innovation, affärsutveckling och 
digitalisering inom ett flertal branscher, bland annat hälso- och sjukvård, bilindustrin 
samt bank- och försäkring.

Daniel har varit en central del av utvecklingen av Sveriges första digitala vårdgivare, Min 
Doktor, och har sedan starten 2014 ansvarig för innovation och affärsutveckling och en av 
nyckelpersonerna som har inneburit att Min Doktor tog taktpinnen kring storskalig 
digitalisering av svensk primärvård.

Idag är Daniel VD på Minc, Malmö Stads Entreprenörshus.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Fredrik Westman, CEO
+46 738 - 145 215
fredrik.westman@duearity.com 
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 överför vitt brus med hjälp av 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.
www.tinearity.com
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