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Saudiarabiens läkemedelsmyndighet godkänner 
Janin Medical som Chordate Medicals 
auktoriserade representant i KSA

Chordate Medical meddelar att Saudi Food and Drug Authority (SFDA) har godkänt ansökan 
om registrering av Janin Medical Company (”Janin”) som bolagets auktoriserade representant i 
KSA. Detta innebär bland annat att Chordate kan återuppta kundleveranser.

– Den formella byråkratin kan vara omfattande i vissa marknader och Saudiarabien är inget 
undantag. I de flesta marknader måste vi som exportör ha en utsedd auktoriserad representant 
registrerad hos den regulatoriska myndigheten. Det är tillfredställande att ansökan blev godkänd 
förhållandevis snabbt den här gången, ett tydligt tecken på ett effektivt samarbete mellan vår 
General Manager för GCC-området och den nya distributören. Vi har beställningar från kunder som 
har behövt vänta på den här hanteringen och kan levereras i närtid, säger Anders Weilandt, vd 
Chordate.  

Chordate ingick avtalet med Janin, ett av Saudiarabiens ledande företag inom medicinsk 
utrustning, i . Avtalet innebär att Janin startade som exklusiv distributör i december 2022
Saudiarabien och Bahrain för både migrän- och rinitindikationerna från årsskiftet. 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.

För mer information om Janin Medical: https://janinmedical.com/index.html

Informationen lämnades, genom nedanståendes kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 
februari kl. 10:00 2023 (CET).

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

Om Chordate
Chordate Medical Holding AB (publ) är ett medicintekniskt bolag som har utvecklat, patenterat och 
CE-märkt en neuromodulerande och läkemedelsfri behandlingsteknik mot kronisk migrän och 
kronisk nästäppa (rinit), Kinetic Oscillation Stimulation (K.O.S). K.O.S-behandlingen har kliniskt 
bevisad effekt enligt vetenskapliga studier. Bolagets produkter finns tillgängliga via distributörer till 
kliniker i Norden, Tyskland, Storbritannien, Italien, Israel samt Saudiarabien. Chordate Medical är 
noterat på Nasdaq First North Growth Market Stockholm (kortnamn: CMH). Läs mer på chordate.
com

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