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Chordate introducerar migränbehandling i 
Saudiarabien och väljer ny marknadspartner

Chordate Medical (”Chordate”, ”bolaget”) har ingått avtal med ett av Saudiarabiens ledande 
företag inom medicinsk utrustning, Janin Medical Company (”Janin”). Avtalet innebär att Janin 
blir exklusiv distributör i Saudiarabien och Bahrain för både migrän- och rinitindikationerna från 
och med årsskiftet 2022/2023.

Satsningen på Saudiarabien och övriga Gulfregionen leds av Chordates regionala General 
Manager Alain Durante. Fokus har under en tid varit att etablera rätt marknadskanal för att 
framgångsrikt introducera bolagets produkt K.O.S för behandling av migrän och rinit, vilket nu 
resulterat i ett exklusivt distributionsavtal med Janin Medical Company i Riyadh.

Janin är ett privatägt företag som etablerades 1996 med bas i Riyadh och lokalkontor i 
Jeddah. Bolaget omsätter ca 25 miljoner kronor och har historiskt god intjänandeförmåga. Bolaget 
är en renodlad importör och distributör av avancerade medicintekniska produkter inom neurologi, 
lungmedicin, kardiologi, logopedi/audiologi samt urologi. Janin har även status att offerera till 
offentliga upphandlingar.

– Janins försäljning riktad till neurologer ser vi som en bra match, de har en inarbetad 
produktportfölj och access till alla viktiga sjukhus och myndigheter i landet. Med aktivt stöd från 
vår egen representant i Saudiarabien så gör det här långsiktiga samarbetet att vi kan flytta fram 
positionerna även för vår viktiga migränprodukt, säger Anders Weilandt, vd på Chordate.

Mer information om Janin Medical Company

https://janinmedical.com/index.html

För mer information, vänligen kontakta:
Anders Weilandt, vd
anders.weilandt@chordate.com
Telefon: 0733-87 42 77

Om Chordate
Chordate är ett medicintekniskt bolag som i över tio år har utvecklat och patenterat och CE-märkt 
en ny nervmodulerande behandlingsteknik för kronisk nästäppa (rinit) och kronisk migrän. Bolaget 
säljer sina produkter i Norden, Tyskland, Storbritannien, Italien, Israel samt Saudiarabien. Chordate 
Medical är noterat på Nasdaq First North Growth Market Stockholm (kortnamn: CMH). Läs mer på 
www.chordate.com

Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market Stockholm är Västra Hamnen 
Corporate Finance AB.
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