
Tendo fördjupar samarbete med Sigma
Lundinova AB
Tendo AB (”Tendo” eller ”Bolaget”) meddelar idag att Bolaget fördjupar samarbetet med
Sigma Lundinova AB (”Lundinova”). Lundinova ska hjälpa Bolaget med att färdigställa
elektronikdesignen och fortsätta stötta arbetet kring motorstyrningen, inför kommande
lansering av Tendo OneGrip.

Tendo fördjupar samarbetet med Lundinova som erbjuder expertkompetens inom bl.a. elektronik och
mjukvara. Under tidigare samarbete har Lundinova hjälpt Bolaget med att ta fram elektronikdesign som
är speciellt anpassad till  Tendo OneGrip, samt stöttat med motorstyrning. Det fördjupade samarbetet
innebär att Lundinova kommer färdigställa elektronikdesignen och arbeta vidare med motorstyrningen,
som en del av förberedelserna inför lanseringen av produkten.

”Vi har varit väldigt nöjda med vårt tidigare samarbete med Lundinova och har ett stort förtroende för
deras kompetens, därför känns det självklart att fördjupa samarbetet när vi nu tar ytterligare steg
närmare mot att lansera Tendo OneGrip”, säger Sofie Woge, VD på Tendo.

”Vi är mycket glada att fortsätta vårt goda samarbete med Tendo inom elektronik och mjukvara för att få
ut denna fantastiska produkt till behövande. Vår kompetens inom medicinteknik och motorstyrning är
väldigt relevant för denna produkt”, säger Fredrik Bågenholm, Kundansvarig på Lundinova.

Om Lundinova:
Lundinova har cirka 30 anställda och erbjuder expertkompetens inom elektronik, mjukvara,
projektledning och produktion. Lundinovas konstruktioner finns i framgångsrika produkter inom bl.a.
medtech, cleantech, elfordon, IoT, industri och mobiltelefoni.

För mer information om Tendo, vänligen kontakta:
Sofie Woge, VD, Tendo
Telefon: (+46) 760 - 21 22 13
E-post: sofie@tendoforpeople.se

Kort om Tendo
Tendo är ett medicintekniskt bolag som utvecklar medicintekniska robotiserade hjälpmedel. Bolaget är i
färd med att utveckla produkten Tendo OneGrip, en handske med ett s.k. integrerat exoskelett, som
assisterar personer med begränsad handfunktion till  följd av en ryggmärgsskada, ”SCI” (Eng. Spinal
Cord Injury). Enligt styrelsens bedömning finns det för närvarande inte något motsvarande robotiserat
hjälpmedel, likt Tendo OneGrip, som löser de komplexa behov som en SCI-patient har. Tendo OneGrip
är planerad att marknadslanseras i Skandinavien i inledningen av 2023 och framgent siktar Bolaget mot
större marknader, såsom USA och Japan.


