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Sammanfattning av perioden juli-september 2021
• Nettoomsättningen uppgick till 211 461 SEK (19 265)
• Kassaflöde från den löpande verksamheten var -4 308 572 SEK (-4 598 632)
• Resultat efter finansiella poster var -3 719 371 SEK (-4 299 482)
• Resultat efter skatt var -3 719 371 SEK (-4 299 482)
• Resultat per aktie var -0,03 SEK (-0,09)

Sammanfattning av perioden januari-september 2021
• Nettoomsättningen uppgick till 478 789 SEK (537 013)
• Kassaflöde från den löpande verksamheten var -15 004 556 SEK (-13 467 623)
• Resultat efter finansiella poster var -14 574 938 SEK (-14 171 051)
• Resultat efter skatt var -14 574 938 SEK (-14 171 051)
• Resultat per aktie var -0,13 SEK (-0,31)

VD ANDERS WEILANDT KOMMENTERAR
ETT NYHETSINTENSIVT KVARTAL, NU ÖKAR CHORDATE FARTEN
Efter den mycket viktiga CE-märkningen av migränbehandlingen som delgavs i maj i år, fortsätter vi nu att fullt
ut realisera marknadsstrategin som planerat . För Chordate gäller det att ihärdigt och i många små steg flytta
fram våra positioner på de utvalda marknader som bearbetas tillsammans med våra distributörer och
marknadspartners snarare än att sträva efter stora genombrott. Det är professionellt säljarbete på fältet som
ger resultat över tid. Chordates partners i Italien och Saudiarabien levererar löpande bevis på att så är fallet.
Finansiering
Det starka stödet från bolagets större ägare blev återigen tydligt när de gav ett brygglån på 7,1MSEK i början av
september. Lånet togs upp för att ha god marginal tills utfallet av optionsinlösen i TO7 blir klart. Dessutom har
flera huvudägare meddelat att de fullt ut löser in sina optioner mot aktier, vilket visar på ett fortsatt starkt
förtroende för bolagets utvecklingspotential.
Styrelseförstärkning
Beslutet på extrastämman den 5 oktober att välja in Caroline Lundgren Brandberg har medfört att styrelsen fått
en viktig breddning av kompetens, erfarenhet och perspektiv. Dessutom består styrelsen nu av 50 procent
kvinnor, vilket vi länge eftersträvat. Samtidigt lämnade undertecknad styrelsen eftersom det varken är
principiellt önskvärt, eller varit meningen, att en vd i längden ska vara ledamot.

Byte till First North
Bolagets aktie har varit noterad på NGM SME sedan mars 2017. Vi har under åren haft ett mycket bra
samarbete med NGM som levererat en hög nivå av kontroll och service, inte minst från
marknadsövervakningen. Styrelsen har dock nu beslutat att det är dags att ta nästa steg i utvecklingen av
aktien och har inlett processen att genomföra ett listbyte till Nasdaq First North Growth Market. På så sätt vill
styrelsen öka kännedomen om bolaget både i Sverige och internationellt, underlätta för industriella investerare
att bli aktieägare och främja en positiv inverkan på bolagets relationer med samarbetspartners och potentiella
kunder.
Sammantaget bedöms ett byte av handelsplats vara positiv för Chordates utveckling och fullföljandet av vår
uttalade exitstrategi. Nasdaq First North Growth Market är Nasdaqs europeiska tillväxtmarknad, och har
samma legala status som NGM Nordic SME. Aktieägare i Chordate kommer inte behöva vidta några åtgärder
vid ett byte av handelsplats.
Projekt för amerikansk marknadsgodkännande från FDA
Det strategiska beslutet som nyligen kommunicerats att påbörja en förstudie med syfte att hitta rätt väg för en
ansökan om marknadstillstånd för migränindikationen i USA, kommer som ett naturligt steg efter det nyligen
erhållna CE-märket. Förstudien kan förväntas slutföras under första kvartalet 2022.
Patientstudien om migrän i slutfasen
Studien i Tyskland och Finland har nu som enda syfte att stödja kommande marknadsaktiviteter och få fram
underlag för publicering av en vetenskaplig artikel, eftersom CE-märket redan är på plats. Rekryteringen har nu
nått slutfasen och klinikerna kan randomisera de sista patienterna för att tas in i studien. Tiden i studien för en
patient från start är tio veckor. Den vetenskapliga artikeln beräknas kunna slutföras under våren 2022.
Det mest spännande just nu är att få fram utfallet av teckningsoption TO7 vars inlösen slutar 29 oktober, vilket
blir avgörande för vårt handlingsutrymme på kort och medellång sikt.

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 25 oktober 2021 kl. 08:30 CET.
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Om Chordate
Chordate är ett medicintekniskt bolag som under tio år har utvecklat och patenterat och CE-märkt en ny nervmodulerande
behandlingsteknik för kronisk nästäppa (rinit) och kronisk migrän. Bolaget säljer sina produkter på utvalda europeiska marknader, Israel
samt Saudiarabien. Chordate Medical är noterat på Nordic Growth Market - SME (kortnamn: CMH). Läs mer på www.chordate.com

