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Sammanfattning av perioden januari-december 2020 

• Nettoomsättningen uppgick till 618 007 SEK (1 163 727) 

• Kassaflöde från den löpande verksamheten var 

-17 429 798 SEK (16 945 517) 

• Resultat efter finansiella poster var -19 758 879 SEK (-24 889 162) 

• Resultat efter skatt var -19 758 879 SEK (-24 889 162) 

• Resultat per aktie var -0,32 SEK (-0,97) 
 

Sammanfattning av perioden oktober-december 2020 

• Nettoomsättningen uppgick till 81 015 SEK (311 200) 

• Kassaflöde från den löpande verksamheten var 

-3 962 175 SEK (-2 550 910) 

• Resultat efter finansiella poster var -5 587 828 SEK (-6 099 639) 

• Resultat efter skatt var -5 587 828 SEK (-6 099 639) 

• Resultat per aktie var -0,05 SEK (-0,17) 

 
 

VD ANDERS WEILANDT KOMMENTERAR 
 

VI PLANERAR FÖR MARKNADSEXPANSION FÖRUTSATT GYNNSAMMA 
STUDIERESULTAT UNDER 2021 

 

Chordate ser stor potential för bolagets patenterade migränbehandling, ett unikt långtidsverkande alternativ 
utan läkemedel som vi snart hoppas kunna erbjuda marknaden. 
 
Den pågående pandemin har orsakat uppenbara fördröjningar för den globala medtechindustrin avseende 
såväl försäljning som forskningsverksamhet. Endast ett fåtal aktörer som är direkt involverade i produkter 
relaterade till covid-19, eller annan absolut nödvändig vård, har visat tillväxt. På Chordate är vi följsamma och 
inriktade på att optimera varje nytt läge med kort varsel. 
När pandemin blir hanterbar och migränstudien förhoppningsvis har levererat ett resultat som säkrat ett CE-
märke, kommer vi att direkt aktivera våra existerande distributörer i Norden, Italien och Israel för att inleda 
marknadsintroduktionen av migränbehandlingen. 
 
Chordates marknadsföring och studieverksamhet har fördröjts som redovisats, men vi gör bedömningen att 
detta inte påverkar affärsförutsättningar på medellång sikt, och inte heller förutsättningarna att nå en 
framgångsrik försäljning av bolaget enligt plan. 
 



 
Migrän 
Migränstudiens sista delmoment har nu återstartats, och nya patienter har kunnat inkluderas i studien. 
Chordates prognos, som tidigare kommunicerats, är därför att den sista patienten i den pågående 
migränstudien kan komma att vara färdigbehandlad under juli 2021. De finska studieklinikerna där slutfasen av 
studien genomförs fortsätter nu att rekrytera de återstående cirka 40 patienterna som behövs, vilket bedöms 
vara genomförbart inom den planerade tiden. 
 
De finska klinikerna är sedan länge väl förberedda att genomföra studien på kort tid. Den viktigaste 
parametern för ett snabbt slutförande är deras organisationstillhörighet med en gemensam databas som 
innehåller över 70 000 migränpatienter. Det statistiska utfallet från studien behövs sedan för att erhålla CE-
märkning för användningsområdet migrän. 
 
Efter att den sista patienten gått ur studien kommer studiedata att analyseras varpå resultaten kan omsättas 
till en vetenskaplig artikel. De fullständiga studieresultaten kommer offentliggöras först efter artikeln 
publicerats i en vetenskaplig tidskrift. 
 
Rinit 
Chordate genomförde under tredje kvartalet 2020 en interimanalys av den pågående rinitstudien. Som 
tidigare kommunicerats beslutades att följa expertgruppens rekommendation om att avsluta rekrytering av 
nya patienter, då studien inte bedömdes kunna nå sitt statistiska mål. Studien ska dock slutföras med 
uppföljning av aktiva patienter i tolv månader. 
 
När studien väl avslutas blir insamlad data tillgänglig för analys. Olika undergrupper kan då analyseras separat, 
vilket kan leda till nya värdefulla resultat. 
 
Jag vill dock understryka att studierna om migrän respektive rinit inte har med varandra att göra. Migrän och 
rinit är olika medicinska tillstånd, med förmodat helt olika bakgrundsorsaker. Migränstudien påverkas alltså 
inte av att studien om rinit har bedömts att inte nå det statistiska målet. 
 
Marknadsföringsarbetet 
Ett mycket aktivt införsäljningsarbete pågår i Saudiarabien när det gäller behandlingen för rinit. Chordates 
rinitbehandling täcks nu av privat sjukvårdsförsäkring på cirka 25 procent av de cirka 127 privata sjukhusen i 
Saudiarabien, vilket tidigare kommunicerats. Detta har i sin tur lett till att vår distributör har fått 
hälsovårdsministeriets godkännande att genomföra en utprovning på ledande offentliga sjukhus i de tre största 
städerna i landet. 
 
Vi ser fram mot utfallet av detta arbete, eftersom det kan leda till ett nationellt tillstånd att få sälja till de cirka 
415 offentliga sjukhusen i Saudiarabien. 
 
Det är glädjande att se hur vår distributör i Italien, Chordates viktigaste och mest aktiva marknad, fortsätter 
vara produktiv. Tillväxten för rinitbehandlingen under första kvartalet 2020 var mycket tydlig, innan pandemin 
slog till. 
 
Nu fortsätter arbetet med marknadsintroduktionen så långt pandemirestriktionerna tillåter. Distributören 
förbereder även introduktion av migränbehandling med bearbetning av ledande neurologer inom området. 
 
Norden, Italien, Israel och Saudiarabien är de marknader som Chordate valt för att bygga de bevis som behövs 
för en framgångsrik exit. Saudiarabien gäller tills vidare endast rinit, och Israel gäller endast migrän baserat på 
marknadsmässiga överväganden. Chordates strategi går ut på att visa tydlig marknadspenetration på utvalda 
marknader som ett led i att bereda en framgångsrik försäljning av bolaget. 
 
Vår generella syn på Storbritannien har påverkats av att extra regulatorisk administration tillkommit efter 
brexit, varför vi för närvarande utvärderar vilken nivå av ambition vi ska ha när det gäller den marknaden. Vi 
har som mål att hitta en distributionspartner för migränindikationen i Tyskland när ett 
CE-märke väl är på plats, inte minst för att migränmarknaden där är välutvecklad. Genom våra studieaktiviteter 
så har vi fått värdefulla klinikkontakter på den tyska marknaden som vi kan bygga vidare på. 



 
Starkt stöd från våra ägare 
Bolagets nya och gamla ägare visar fortsatt starkt förtroende för bolaget, vilket vi är mycket tacksamma för. 
Aktieägarnas stöd är avgörande för att vi ska kunna nå målet att bli ett vinstdrivande bolag, och så småningom 
genomföra en framgångsrik exit. Vår ambition är att en sådan ska kunna inträffa inom tre till fem år. 
 
Det är mycket glädjande att större ägare i flera fall valt att kommunicera ett ökat ägande i Chordate. Det är ett 
tydligt tecken på nivån av förtroende som finns för projektet. 
 
Vår bedömning är fortsatt att baserat på emissionerna under 2020 – och fullt utnyttjande av tillhörande 
teckningsoptioner – så har vi goda utsikter att nå uppsatta mål. 

 
 

Kista, 26 februari 2021 
Anders Weilandt, VD 

 
 
 
Information:   
Denna information är sådan information som Chordate Medical Holding AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg,   
för offentliggörande 26 februari 2021 kl. 09:05 CET.  
  
 
För mer information, vänligen kontakta:  
Anders Weilandt, VD  
anders.weilandt@chordate.com  
Telefon: +46 (0) 733 87 42 77  
 
Om Chordate  
Chordate Medical Holding AB (publ) är ett medicintekniskt bolag som under drygt tio år har utvecklat, patenterat och CE-märkt en ny 
behandlingsmetod genom nervstimulering för kronisk nästäppa och kronisk migrän. Bolaget säljer sitt produktsystem inklusive 
behandlingar via distributörer till kliniker och sjukhus, som i sin tur behandlar patienterna. Läs mer på www.chordate.com.  
 

http://www.chordate.com/
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