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Sensori byter handelsplats till NGM Nordic MTF
Stockholm, 2015-12-30 15:58 CET (GLOBE NEWSWIRE) -Nordic Market Growth har beslutat att bevilja Sensori ABs ansökan om listning på
NGM Nordic MTF. Sensoris styrelse har därefter fattat beslut att låta aktien listas på
NGM Nordic MTF. Första handelsdag kommer att meddelas via ett pressmeddelande
efter nyårshelgen.
Det är styrelsens bedömning att NGM Nordic MTF i detta skede är en lämplig
marknadsplats för Bolaget.

Sensori har upprättat ett listningsdokument (bolagsbeskrivning) och genomgått en
granskning för att bli listade på NGM Nordic MTF. Mot bakgrund av detta har NGMs
noteringskommitté funnit att förutsättningar för att lista Sensori på NGM Nordic MTF finns.
Listningsdokumentet (Bolagsbeskrivningen) kommer att finnas på Sensoris hemsida,
www.sensori.se senast 8 januari.
Paradox Entertainment AB, under oktober 2015 namnändrat till Sensori AB, avyttrade under
våren 2015 sitt amerikanska dotterbolag Paradox Entertainment Inc mot kontant ersättning.
Försäljningen innebar att Bolagets hela operativa verksamhet avyttrades. Tillgångarna i
Paradox bestod efter avyttringen i en kassa om ca 45 MSEK och bolaget hade vid
tidpunkten ca 800 aktieägare. Inga övriga tillgångar eller skulder fanns i Bolaget.
Avsaknaden av en aktiv verksamhet medförde att handeln i Paradox aktie
observationsnoterades vid Nasdaq First North i avvaktan på Bolagets beslut om avnotering
eller upptagande av en verksamhet med ny inriktning.
Vid en extra bolagsstämma den 22 oktober 2015 beslutades att Paradox Entertainment AB
skulle förvärva Akloma Tinnitus AB. Vid samma stämma beslutades även Bolagets
namnbyte till Sensori AB.
Akloma har under drygt tio års tid forskat kring och utvecklat en kommersiell produkt,
bestående av ett plåster som ger lindring av symptomen vid tinnitus, mest känt som
”öronsus”. Det är en mycket besvärande åkomma som enligt flera studier påverkar mellan
10 till 15 procent av befolkningen i världen och med få tillgängliga botemedel. Produkten
Antinitus är nu klar för kommersialisering.

För ytterligare information:
Ninna Engberg, på telefon +46 8 611 00 66 eller E-post: ninna@sensori.se
Ingrid Atteryd Heiman, Styrelseordförande på E-post: ingrid@sensori.se
www.sensori.se
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Om Sensori AB
Sensori är ett svenskt företag som utvecklat, tillverkar, marknadsför och säljer ett hjälpmedel för att minska
symptomen av hörselåkomman tinnitus. Antinitus® är ett halvmåneformat plåster som fästs bakom örat. Produkten
har en medicinteknisk registrering, klass 1.
Sensori AB (publ) handlas idag på observationslistan på Nasdaq OMX First North med Gunther & Wikberg
Fondkommission som Certified Adviser.
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