
            

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 och 
patenterat raster som fungerar som biomodulator för hörselsystemet. 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. 
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande kl 13.30 fredagen den 6 april 2018.  
För mer information om Sensori, vänligen besök www.sensori.se 
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Sensori tecknar Letter of Intent med VİP İşitme Cihazları San. Tic. A.Ş. i Turkiet                       
-potentiell strategisk allians för försäljning av Antinitus på den turkiska marknaden 
 
Sensori har den 6 april 2018 undertecknat en avsiktsförklaring (LOI) med VİP İşitme Cihazları 
San. Tic. A.Ş. för att gemensamt identifiera och utvärdera affärsmöjligheter i Turkiet rörande 
distribution och försäljning av tinnitusplåstret Antinitus. Utvärderingen innefattar pre-
lansering, marknadstester och marknadsundersökningar i syfte att utveckla en potentiell 
strategisk allians mellan företagen för den turkiska marknaden. Efter en utvärderingsperiod på 
två månader, med omedelbar start, kan ett exklusivt distributions- och försäljningsavtal 
tecknas. Samarbetet innefattar även lokala myndighetskontakter samt att säkerställa en smidig 
och snabb registreringsprocess.  

VİP İşitme Cihazları San. Tic. A.Ş. är väletablerade på den turkiska marknaden och verkar inom 
audiologi och hörapparater. Deras produkter exporteras även till 40 länder. Förutom ett brett 
distributionsnätverk som idag innefattar över 300 återförsäljare har de också 110 hörselcentraler i 
Turkiet. VİP İşitme Cihazları San. Tic. A.Ş. omsättning i Turkiet är cirka 100 M SEK.  

– Vårt nya samarbete med VİP İşitme Cihazları San. Tic. A.Ş. är en följd av att våra studier har börjat 
uppmärksammats internationellt. Turkiet är först ut i vår internationella lansering av Antinitus sedan 
placebostudien publicerades i januari, säger Torbjörn Kemper, VD Sensori AB. 

– Samarbetet med VİP İşitme Cihazları San. Tic, A.Ş. ska hjälpa oss på Sensori att snabbt och brett 
komma ut på den turkiska marknaden. De har redan upparbetade kontakter och breda 
distributionsnätverk och passar mycket bra in i vår affärsmodell. Ett avtal med VİP İşitme Cihazları 
San. Tic, A.Ş. kan även öppna upp för andra, nya marknader där de redan är etablerade, berättar 
Torbjörn Kemper vidare. 

– Om de positiva resultaten som vi räknar med uppnås i vår gemensamma pre-lansering förväntar vi 
oss att sälja mellan 50 000 och 100 000 Antinitus-produkter per år initialt, säger Emin Agac VD och 
ägare till VİP İşitme Cihazları San. Tic. A.Ş. 

För frågor vänligen kontakta: 
Torbjörn Kemper, vd, +46 76 111 39 80, torbjorn@sensori.se  
Torsten Engevik, CFO/IR, +46 73 820 25 40, torsten@sensori.se 


