
 
 
 
 
Pressmeddelande 

 
Chordates distributör säkrar marknadstillstånd för Israel 
 
Kista, 4 juni 2019. LevPharm Ltd  (”LevPharm”) har erhållit marknadstillstånd för försäljning av 
Chordates produkter i Israel.  
 
”Vi har tidigare kommunicerat att vi initialt rikta oss mot Norden, Storbritannien och Mellanöstern 
som är mogna marknader. I augusti 2018 kommunicerade vi att LevPharm valts som marknads-
partner för Israel  – en intressant rinit-marknad med ca 30 sjukhusbaserade, och 35 privata, öron-
näsa-halskliniker (”ÖNH”). I Israel såväl som andra marknader utanför EU måste vi oftast ha särskilda 
myndighetstillstånd, en process som kan ta åtskillig tid att få på plats. Nu har LevPharm utverkat ett 
sådant tillstånd för våra produkter snabbare än vad vi kunde vänta oss, vilket givetvis är mycket 
glädjande. Vi bör därför kunna se början av växande försäljning till Israel under andra hälften av 
2019”, säger Anders Weilandt, VD för Chordate. 
 
LevPharm är ett framgångsrikt medicintekniskt distributörsbolag etablerat 2006 under ledning av 
ägare med lång erfarenhet inom både neurologi inklusive migrän och ÖNH-marknaden. LevPharm 
har ett team av erfarna produktansvariga och säljare som täcker hela Israel. 
 
  
 
 
 
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 4 juni 2019 kl. 14:00 CET. 
 
 
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 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.  
 


