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DUEARITY HAR INGÅTT 
ÅTERFÖRSÄLJARAVTAL MED AB TRANSISTOR 
SWEDEN
Duearity och Transistor har ingått ett återförsäljaravtal för Sverige och Norge. 
Transistor har lång erfarenhet av att sälja produkter inom hörselområdet i de två 
länderna. Avtalet mellan bolagen innebär att Transistor kan sälja Tinearity G1 till 
såväl privatkunder som till regioner i Sverige och Norge. Avtalet innebär att både AB 
Transistor och Duerity AB kan sälja Tinearity G1 i länderna.

Transistor har en kunddatabas bestående av tusentals personer som är intresserade av 
produkter inom hörselområdet. Bolaget har rätt att, jämte Duearity, att marknadsföra och 
sälja Tinearity G1 i Sverige och Norge till kunder, både privatkunder och till regioner. 
Transistor startar försäljningen så fort Duearity erhåller CE-certifikatet för Tinearity G1. 
Besked om CE-certifikatet förväntas komma i december 2022.

- Bolagen har fört samtal under en längre tid och vi fick tidigt stort förtroende för 
Transistor. Vi bedömer att Transistor har mycket god erfarenhet och stora kunskaper om 
hörselområdet och har förmågan att bedriva en framgångsrik marknadsföring och 
försäljning, säger Fredrik Westman, VD Duearity AB.

Transistor är ett svenskt företag med rötter i 1950-talets evolution inom 
transistorteknologin som möjliggjorde nya banbrytande lösningar för människor med 
nedsatt hörsel. Sedan dess har företaget verkat inom hörselområdet med bland annat 
hörapparater, hörslingor, mikrofonsystem och varseblivningssystem. Transistor levererar 
hjälpmedel till såväl hörselvård och offentliga aktörer som till privatpersoner. AB Transistor 
är leverantör till hörselvård, specialskolor och andra typer av specialistverksamheter i 
Sverige, Norge och ytterligare länder.

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 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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