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Chordate Medicals företrädesemission fulltecknad 
 
Den 12 april 2019 avslutades teckningstiden i Chordate Medical Holding AB:s (publ) (”Chordate” eller ”Bolaget”) 
nyemission med företrädesrätt (”Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen blev fulltecknad och tecknades 
till cirka 4,066 MSEK vilket motsvarar en teckning om cirka 100 %. 
 
- Det är glädjande att notera det intresset som visats emissionen, den ger oss nu förutsättningarna för att fortsätta 
utveckla vår affär och verksamheten som står i ett spännande läge. Vi meddelade nyligen att vi genomför en 
interimanalys av Chordates kliniska studie av Kinetic Oscillation Stimulation (K.O.S-behandling) hos patienter 
med diagnosticerad kronisk migrän. Kronisk huvudvärk och migrän drabbar många människor i världen och vi 
fortsätter i vår ambition att utveckla vad vi tror kan bli en mycket potent behandling för lindring genom vår 
läkemedelsfria och patenterade behandlingsmetod. Resultat från interimanalysen förväntas inom andra kvartalet 
2019. Jag vill tacka alla befintliga och nya investerare för förtroendet och deltagandet i den här emissionen, säger 
VD Anders Weilandt. 
 
Företrädesemissionen tecknades till cirka 23,7 % procent med företrädesrätt och resterande del utan 
företrädesrätt. Företrädesemissionen beräknas tillföra Bolaget cirka 4,1 MSEK före emissionskostnader vilka 
förväntas uppgå till cirka 0,25 MSEK.  
 
Ledningen och styrelse har tecknat för 1 432 108 SEK. 
 
Antal aktier och aktiekapital  
Det totala antalet aktier i Bolaget kommer att öka med 4 066 429 och uppgå till 24 398 572 efter att 
Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket. Aktiekapitalet kommer att öka med 1 016 607,25 SEK och 
uppgå till 6 099 643 SEK efter registreringen. 
 
Avräkningsnotor skickas ut 16 april och samtliga tecknare utan företräde har erhållit full tilldelning. De nya 
aktierna blir föremål för handel när emissionen är registrerad hos Bolagsverket. Handel med BTU avslutas när 
emissionen är registrerad hos Bolagsverket, vilket sker inom kort.  
 
För mer information, vänligen kontakta:  
Anders Weilandt, VD 
anders.weilandt@chordate.com 
Telefon: +46 (0) 733 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 
den 16 april 2019 kl. 08:30 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 genom nervstimulering för kronisk nästäppa och kronisk migrän. 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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