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ALMI OCH EXPORTKREDITNÄMNDEN BEVILJAR 
EXPORTLÅN TILL DUEARITY OM 3,8 MSEK
Almi och Exportkreditnämnden, EKN, har idag meddelat att man avser att bevilja ett 
Exportlån till Duearity i syfte att delfinansiera bolagets lansering av Tinerity G1 i USA. 
Exportlånet kommer att utbetalas när Tinearity G1 erhåller 510(k)-clearance från FDA 
i USA.

Lånet från Almi innebär att Duearity kan avsätta mer resurser från den nyligen 
genomförda emissionen till satsningar i Europa. Låneupplägget innebär att Almi är 
långivare och Exportkreditnämnden är jämte grundarna till bolaget borgenärer.

- Vi är övertygade om att Duearitys huvudmarknad kommer att bli USA och vår tro på 
bolaget och Tinearity G1 stärks ytterligare i och med att Almi och Exportkreditnämnden 
efter att ha granskat vår lanseringsstrategi väljer att stötta Duearity med ett exportlån, 
säger Fredrik Westman, VD Duearity AB.

Tinearity G1 förväntas erhålla 510(k)-clearance under första halvåret 2023. Tiden fram tills 
ett godkännande erhålls förbereder bolaget lanseringen i USA.

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 eller besväras 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 är CE-märkt 
och säljs inom EU. Produkten överför vitt brus med hjälp av icke-invasiv Bone Conduction 
Technology till innerörat i syfte att lindra symptomen. Tinearity-AI är under utveckling och 
ska med hjälp av artificiell intelligens hjälpa personer att förutse symptomen och 
bemästra sina besvär. Bolaget är noterat på Nasdaq First North och 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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Denna information är sådan information som Duearity AB är skyldigt att offentliggöra 
enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående 
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2023-03-09 16:23 CET.
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