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Upptagande handel av teckningsoptioner  
 
I samband med den genomförda företrädesemissionen i Chordate Medical Holding AB (publ) (”Chordate” eller 
”Bolaget”) erhöll tecknarna teckningsoptioner av serie TO 3. Teckningsoptionerna kommer att tas upp till handel 
på Nordic MTF den 14 juni 2019 och sista handelsdag för dessa teckningsoptioner kommer att vara den 27 maj 
2020. 

En (1) teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie i bolaget till en teckningskurs om 1,30 kronor per aktie. 
Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna sker under perioden 1 maj-31 maj 2020. Vid fullt utnyttjande 
av samtliga teckningsoptioner av serie TO 3 som emitteras i företrädesemissionen kommer Bolagets nuvarande 
registrerade aktiekapital att öka med ytterligare högst 1 016 607,25 SEK genom utgivande av högst 4 066 429 
aktier. Bolagets aktiekapital kommer därefter att högst uppgå till 7 116 250,25 SEK, fördelat på 28 465 001 aktier. 

Vidare har en emission gjorts om 1 000 000 aktier den 9 maj som inte är registrerat hos Bolagsverket ännu, vilket 
kommer att öka aktiekapitalet med ytterligare 250 000 SEK, aktiekapitalet kommer därefter att upp gå till 
6 349 643 SEK exklusive fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO 3, och 7 366 250.25 SEK 
inklusive fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO 3 
 

Kortnamn: CMH TO3 
ISIN-kod: SE0012453785 
FISN-kod: CHORDATE/OPT RTS 20200531 
CFI-kod: RMXXXX 
Första dag för handel: 2019-06-14 
Sista dag för handel: 2020-05-27 
Instrument-ID: 58R0 
Tick size table/liquidity band: A 
Antal utgivna instrument: 4 066 429 
Marknad: NMTF 
Segment: MST 

 
För mer information, vänligen kontakta:  
Anders Weilandt, VD 
anders.weilandt@chordate.com 
Telefon: +46 (0) 733 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 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. 
 


