
 
 
 
Pressmeddelande  
Kista, 20 november 2020 

 
Chordate Medical delårsrapport för tredje kvartalet 2020 
 

Chordate Medical Holding AB (Publ) (”Chordate” eller ”Bolaget”) publicerar delårsrapport för tredje 
kvartalet 2020. 

Sammanfattning av perioden januari-september 2020 
 
• Nettoomsättningen uppgick till 537 013 SEK (852 527) 
• Kassaflöde från den löpande verksamheten var 
   -13 467 623 SEK (-14 263 198) 
• Resultat efter finansiella poster var -14 171 051 SEK 
   (-18 789 520) 
• Resultat efter skatt var -14 171 051 SEK (-18 789 520) 
• Resultat per aktie var -0,31 SEK (-0,85) 
 
VD Anders Weilandt kommenterar 
 
VI SER FORTSATT FRAMÅT EFTER PANDEMIN 
 
Migränstudien 
Vår prognos, som vi tidigare kommunicerat, är att den sista patienten i vår migränstudie ska vara färdigbehandlad under första 
kvartalet 2021. Förseningen beror helt och hållet på den pågående pandemin.  
 
Som vi tidigare berättat har de finska kliniker som genomför vår studie nu givit klartecken att återuppta rekrytering av patienter. 
Det är mycket goda nyheter för oss, och innebär att klinikerna fullt ut kan utnyttja den mycket stora databas med migränpatienter 
man har tillgång till. Vi förväntar oss därför att rekryteringen ska gå relativt fort när den väl startar.  
 
Efter att sista patienten har gått ur studien kommer studiedata att analyseras, och efter det kan resultaten omsättas till en 
vetenskaplig artikel. När den artikeln sedan får godkännande att publiceras från en vetenskaplig tidskrift så kan vi offentliggöra 
studieresultaten. Det statistiska utfallet från studien behövs för att vi också ska kunna få användningsområdet migrän CE-märkt. 
 
Rinitstudien 
Chordate genomförde under tredje kvartalet 2020 en interimanalys av rinitstudien. Som tidigare kommunicerats beslutade vi att 
följa expertgruppens rekommendation, nämligen att avsluta rekrytering av nya patienter men att fullfölja uppföljningen av aktiva 
patienter i tolv månader. 
 
Det här påverkar inte det fortsatta försäljningsarbetet av de CE-märkta produkterna för kronisk nästäppa, vi säljer som vanligt. Vi 
kan dessutom konstatera att vår rinitbehandling nu täcks av privat sjukvårdsförsäkring i Saudiarabien, vilket är ett styrkebesked 
som borgar för ytterligare försäljning.  
 
När studien väl avslutas blir insamlad data tillgänglig för analys. Olika undergrupper kan då analyseras separat, vilket kan leda till 
att värdefulla resultat kommer fram.  
 
Jag vill dock understryka att studierna om migrän respektive nästäppa inte har med varandra att göra. Migrän och nästäppa är helt 
olika medicinska tillstånd, med förmodat helt olika bakgrundsorsaker. Migränstudien påverkas inte av att studien av nästäppa inte 
bedömts nå sitt statistiska mål. 
 
Emissionerna möjliggör fortsatt utveckling 
Det är mycket glädjande att de nyligen slutförda emissionerna har tillfört bolaget cirka 30 MSEK före emissionskostnader. Bolaget 
kan dessutom vid fullt utnyttjande av de vidhängande teckningsoptionerna komma att tillföras ytterligare cirka 36 MSEK före 
emissionskostnader under oktober 2021. 
 
Efter att resultatet av emissionerna offentliggjordes, kunde vi den 18:e september meddela att bolagets finansiering var 
säkerställd för minst tolv månader. Detta föranledde ett beslut från handelsplatsen att omedelbart återföra Chordates aktie till 
ordinarie notering på NGM Nordic SME, från den tidigare observationslistningen. 
Våra nya och gamla ägare visar ett starkt förtroende för bolaget, vilket vi är mycket tacksamma för. Våra aktieägares fortsatta 
stöd är avgörande för att vi ska kunna nå vårt mål att bli ett vinstdrivande bolag, och så småningom nå en framgångsrik exit. Vår 



bedömning är att givet dessa emissioner – och fullt utnyttjande av teckningsoptionerna – så har vi goda utsikter att nå det målet. 
Vår ambition är att en sådan exit ska inträffa inom tre till fem år.  
 

Framtiden 
Vi ser en mycket stor potential för vår migränbehandling, ett unikt långtidsverkande alternativ utan läkemedel som vi snart hoppas 
kunna erbjuda marknaden, med första fokus på kronisk migrän. 

När pandemin klingar av och migränstudien förhoppningsvis har levererat ett resultat som säkrat ett CE-märke, kommer vi direkt 
att aktivera våra existerande distributörer i Norden, Italien och Israel. Detta är sedan en tid förberett och redo att sättas igång. 
Situationen i UK är fortsatt inte tillfredställande. Bland annat ser vi nu att brexit medför extra regulatorisk administration för att 
sälja produkter på den marknaden. Vi letar fortsatt efter distributionspartner för Tyskland, inte minst för att migränmarknaden där 
är välutvecklad – vilket också var skälet till att vi inledde migränstudien där. 
 
Men om något har varit tydligt under de senaste månaderna så är det att ingen kan säga säkert hur den här pandemin utvecklar 
sig. På Chordate är vi följsamma och inriktade på att optimera varje nytt läge med kort varsel. Vi ser hur vår distributör i Italien 
fortsätter att vara produktiv på vår viktigaste och mest aktiva marknad. Även den nyligen kommunicerade nyheten om att vår 
rinitbehandling täcks av sjukvårdsförsäkring i Saudiarabien, är ett resultat av våra distributörers pågående arbete. Pandemin har 
visserligen orsakat uppenbara fördröjningar i marknadsföring och försäljning, men min bedömning är att våra affärsförutsättningar 
är oförändrat goda när väl pandemins effekter har klingat av. 
 
Vi har all anledning att se framtiden an med tillförsikt. 
 
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 den 20 
november 2020 kl. 08:45 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 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. Mangold Fondkommission AB, tel.nr. 
+46 8 5030 1550, är bolagets likviditetsgarant på NGM Nordic SME. 
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