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DUEARITY OCH PRETTL ELECTRONICS GROUP
HAR INGÅTT AVSIKTSFÖRKLARING MED
MÅLET ATT GEMENSAMT UTVECKLA OCH
MARKNADSFÖRA TINERITY-AI
Duearity AB och det tyska företaget PRETTL Electronics Group har idag ingått ett
Letter of Intent med målet att ingå ett samarbetsavtal som syftar till att tillsammans
utveckla Tinearity-AI. Samarbetet har potential att kraftigt öka möjligheterna att nå
ut till marknaden snabbare med en kostnadseffektiv produkt.
Duearity AB och PRETTL Electronics Group har som mål att ingå ett samarbetsavtal senast
under fjärde kvartalet 2022. Bolagens ambition är att gemensamt utveckla nästa
generations Tinearity, ett AI-system som kan betraktas som unikt och syftar till att
användas av dem som besväras eller lider av tinnitus samt av professionen som
behandlar tinnituspatienter.
PRETTL Electronics Group är en stark industriell partner och ett samarbete innebär att
bolagen tillsammans har resurser och förmåga att utveckla, producera och
marknadsföra Tinearity-AI.
Om Prettl
Based in Radeberg, PRETTL Electronics Group is one of the leading German system
suppliers for Electronic Manufacturing Services (EMS). As a full-service partner our wide
range of services encompasses professional solutions for development, prototyping,
production, logistics and aftersales service as well as innovative processes for
industrialization, obsolescence management and redesign. Numerous accreditations and
certifications guarantee high quality support with a focus on energy technology,
components for battery charging infrastructure, medical technology and industry.
För ytterligare information, vänligen kontakta
Fredrik Westman, CEO
+46 738 - 145 215
fredrik.westman@duearity.com
www.duearity.com
Kontaktperson, PRETTL Elctronics Group
Markus M. Hoffmann
Group Vice President Sales
+49 151 4381 8202
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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 ickeinvasiv Bone Conduction Technology till innerörat i syfte att lindra symptomen. TinearityAI ska med hjälp av artificiell intelligens hjälpa personer att förutse symptomen och
bemästra sina besvär. Bolaget har sitt säte i Malmö.
www.duearity.com.
Bifogade filer
Duearity och PRETTL Electronics Group har ingått avsiktsförklaring med målet att
gemensamt utveckla och marknadsföra Tinerity-AI
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