
 
 
 
Pressmeddelande  

 
Chordate slutför riktad nyemission – tillförs cirka 5,2 Mkr före emissionskostnader  
 

Kista, 18 januari 2019. Chordate Medical Holding AB (Publ) (”Chordate” eller ”Bolaget”) har, med stöd av det bemyndigande 
styrelsen erhöll på årsstämman den 26 april 2018, slutfört en riktad nyemission till befintliga samt nya aktieägare.  

Den riktade nyemissionen som omfattade högst 5 300 000 units à 1 krona, där varje unit gav rätt till en stamaktie samt en 
teckningsoption med rätten att teckna ytterligare en stamaktie till en teckningskurs om 1,30 kronor, har tillfört Bolaget 5,2 
Mkr före emissionskostnader, medan tillhörande teckningsoptioner kan tillföra ytterligare högst 6,7 Mkr före 
emissionskostnader.  

Styrelsen har enligt ovan beslutat om tilldelning till tre tidigare aktieägare med ett icke oväsentligt aktieinnehav, nämligen:  
 
Gert Purkert     1 000 000 units 
Victoria Gutenbrandt        500 000 units 
Tramontane Invest AB (Fredik Sjödin enligt angivet bolag)      500 000 units 
 
Därutöver har övriga tre tecknare tilldelats    3 190 000 units  

Totalt     5 190 000 units 

Den riktade nyemissionen medför att bolagets aktiekapital ökats med 1 297 500 kronor genom utgivande av 5 190 000 aktier. 
Beslutet medför vidare att 5 190 000 teckningsoptioner ges ut i units med aktierna med rätt att teckna 5 190 000 aktier till 
teckningskurs om 1,30 kronor per aktie. Bolagets aktiekapital kan under perioden 1-31 januari 2020 genom utnyttjande av 
teckningsoptionerna till angiven kurs komma att ökas med ytterligare 1 297 500 kronor. De nya aktierna ska medföra rätt till 
vinstutdelning första gången på den avstämningsdag som infaller närmast efter det att emissionen har registrerats. 

 

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

Information: Denna information är sådan information som Chordate Medical Holding AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s 

marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2019-01-18 kl. 11:00. 

TILL REDAKTÖRERNA 

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 för kronisk 

nästäppa genom nervstimulering. Bolaget säljer sitt produktsystem inklusive behandlingar via egen säljorganisation samt 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 mentor och likviditetsgarant på 

NGM Nordic MTF. 
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