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Särskild upplysning i revisionsberättelsen 

Chordate Medical Holding AB (publ) (”Chordate” eller ”Bolaget”) avgav idag årsredovisning för 2018 och 

kompletterar tidigare pressmeddelande som publicerades 08:30 CET 4 april 2019 om information gällande 
revisorns särskilda upplysning i revisionsberättelsen avseende väsentliga osäkerhetsfaktorer avseende 
antagandet om fortsatt drift. 
 

Årsredovisningen i sin helhet finns tillgänglig på bolagets hemsida, www.chordate.com. 
 

Utdrag ur revisionsberättelsen gällande väsentliga säkerhetsfaktorer avseende antagandet om 

fortsatt drift. 

Utan att det påverkar våra uttalanden ovan vill vi fästa uppmärksamheten på 

förvaltningsberättelsen och avsnittet ”Risker och osäkerhetsfaktorer” i årsredovisningen och 

koncernredovisningen där det framgår att bolaget och koncernen är i behov av ytterligare 

extern finansiering för att kunna fortsätta verksamheten enligt koncernens affärsplan. Det 

framgår vidare att styrelsen avser lösa delar av detta finansieringsbehov genom en efter 

räkenskapsåret beslutad och nu pågående nyemission samt att man löpande för en dialog med 

aktieägare och andra finansiärer om ytterligare finansiering. Utfallet av den pågående 

nyemissionen är dock oklar och den ytterligare finansieringen som är nödvändig är ännu inte 

säkerställd vid avlämnandet av årsredovisningen. I fall inte tillräcklig finansiering skulle 

kunna säkerställas tyder dessa förhållanden på att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor som 

kan leda till betydande tvivel om företagets och koncernens förmåga att fortsätta 

verksamheten. 

Årsredovisningen och koncernredovisningen är upprättade med antagandet om fortsatt drift 

och tillgångar och skulder är värderade med utgångspunkt från att de kan realiseras inom 

ramen för den fortgående löpande verksamheten. Vidare framgår också i not 2 

”Uppskattningar och bedömningar” att de nedskrivningsprövningar som styrelsen har utfört, 

avseende främst immateriella anläggningstillgångar i koncernen samt aktier i dotterföretag i 

moderbolaget, förutsätter att koncernen kan säkerställa tillräcklig finansiering och att bolagets 

och koncernens budget och långtidsprognoser kan uppnås. Ifall detta inte sker skulle det 

kunna innebära att moderbolagets och koncernens tillgångar är för högt värderade varpå 

nedskrivningar kan komma att aktualiseras. 

Bolagets kommentar 

 

I och med pågående nyemission så kommer Bolaget att tillföras 4,1 MSEK exkl. 

emissionskostnader givet fullteckning. Vi för kontinuerligt samtal med finansiella aktörer för 

att säkerställa tillräckligt kapital för fortsatt drift. 
 
 
För mer information, vänligen kontakta:  
Anders Weilandt, VD 
anders.weilandt@chordate.com 
Telefon: +46 (0) 733 87 42 77 

 

mailto:anders.weilandt@chordate.com


 

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 den 4 april 
2019 kl. 11:45 CET. 
 
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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