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Stockholm den 29 juni 2017
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Sensori blir partner med World Veterans Federation

Sensori AB (publ) har tecknat ett avtal att bli ”Companion of the World Veterans
Federation” som innefattar utbildning och information om tinnitus samt försäljning av
tinnitusplåstret Antinitus till medlemmarna i WVF (World Veterans Federation).
WVF (http://www.wvf-fmac.org) är världens största välgörenhetsorganisation för krigsveteraner med
45 miljoner medlemmar från mer än 120 länder. Visionen är att främja och försvara fred och säkerhet,
och säkerställa hälsa och välbefinnande för alla veteraner och krigsoffer. Organisationen har
en rådgivande status i FN.
Antinitus är en svensk innovation, världens första plåster för behandling av tinnitusbesvär och
Sensoris första medicintekniska produkt. En global lansering av Antinitus pågår.
– Vi ser mycket positivt på samarbetet med Sensori och Antinitus då flera miljoner av våra
medlemmar lider av tinnitus, säger Dan-Viggo Bergtun, President från WVF.
Distribution av Antinitus till medlemmarna sker initialt via e-handel och genom hänvisning till privata
hörselkliniker, öron-, näs- och halsläkare, audionomer samt även via apoteken i olika länder.
– Det här är ett unikt samarbete med en mycket stor internationell organisation vars medlemmar av
förklarliga skäl ofta lider av hörselskador och tinnitus. WVF utför ett fantastiskt arbete för veteraner
världen över med hälsa i fokus, och vi är övertygande om att Antinitus kan lyftas fram via deras
kanaler och hjälpa många medlemmar, säger Tommy Rönngren, grundare och styrelseordförande.
Sensori har under mer än ett decennium arbetat med forskning, utveckling och kommersialisering av
den medicintekniska produkten Antinitus. Bolagets egen bedömning är att potentialen för Antinitus
uppgår till fler än 500 miljoner människor globalt.
Läs mer om Antinitus på www.antinitus.com.
För frågor vänligen kontakta:
Tommy Rönngren, styrelseordförande, +46 70 547 22 00, tommy@sensori.se
Torsten Engevik, CFO/IR, +46 73 820 25 40, torsten@sensori.se

Om Sensori AB
Sensori är ett svenskt företag som tillverkar, marknadsför och säljer hjälpmedel för att minska besvären av tinnitus. Det helägda
dotterbolaget Antinitus AB är legal tillverkare av Antinitus®, ett halvmåneformat plåster som fästs bakom örat och med hjälp av ett unikt
raster kan reglera nervfunktionerna i ljudsystemet. Antinitus® är en medicinteknisk produkt. Sensori AB (publ) handlas på NGM Nordic MTF,
kortnamn SORI MTF, med Gunther & Wikberg Fondkommission som Mentor.
Denna information är sådan information som Sensori AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och
lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande kl 14.00
torsdagen den 29 juni 2017. För mer information om Sensori, vänligen besök www.sensori.se
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