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Chordate Medical Holding AB (PUBL) OFFENTLIGGÖR UTFALLET 
AV TECKNINGSOPTIONER SERIE TO7 

Den 29 oktober 2021 avslutades perioden för utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO7 för 
teckning av aktier i Chordate Medical Holding AB (publ) (”Chordate” eller ”Bolaget”). Totalt utnyttjades 
47 489 469 optioner för teckning av 47 489 469 aktier, innebärande en utnyttjandegrad om cirka 99,23 
procent. 

I samband med den riktade emission som Chordate genomförde under augusti 2020 emitterades 47 855 504 
teckningsoptioner av serie TO7. Varje option berättigade till teckning av en ny aktie till en teckningskurs om 
0,75 kronor under perioden från den 1 oktober 2021 till och med 29 oktober 2021. Bolaget meddelar idag att 
47 489 469 optioner utnyttjats för nyteckning av 47 489 469 aktier, vilket innebär en utnyttjandegrad om 
cirka 99,23 procent. Bolaget tillförs därmed 35 617 101,75 kronor före emissionskostnader, varav 4 884 
416,25 kronor betalas genom kvittning av upptagna brygglån. 

Antal aktier, aktiekapital och utspädning   

Efter registrering av de nya aktierna hos Bolagsverket kommer Bolagets aktiekapital att öka med 
11 872 367,25 SEK till sammanlagt 39 428 095,2 5SEK. Antalet aktier i Bolaget kommer att öka med 47 489 
469 aktier till sammanlagt 157 712 380 aktier. 

Utspädningen för befintliga aktieägare som inte utnyttjat teckningsoptioner uppgår till cirka 28,99 procent 
av  aktierna och rösterna i Chordate. 

Leverans av nya aktier 

De nya aktierna kommer att levereras till tecknarnas konto som interimsaktier. Direkt efter att emissionen 
blivit registrerad hos Bolagsverket samt Euroclear och interimsaktier omvandlats till ordinarie aktier 
kommer de nya aktierna upptas till handel på Nordic Growth Market SME. 

 

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 2 november 2021 kl. 09:05 CET. 
 

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 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  

http://www.chordate.com/

