
 
 

 
 
Pressmeddelande 

 
Chordate erhåller ytterligare kommersiell order från Italien 
 
Kista, 19 september 2019. Chordate Medical Holding AB (publ) har genom Dotterbolaget Chordate 
Medical AB (”Chordate”) erhållit ytterligare en betydelsefull kommersiell order för Chordates 
produkter från italienska distributören Vedise Hospital S.p.A.  (”Vedise”), ordervärde cirka 352 000 
kronor (dagens avistakurs Euro). 
 
”Vi har tidigare kommunicerat att Italien adderades till våra övriga fokusmarknader därför att Italien 
är Europas fjärde största marknad för medtech. Vår partner Vedise - verksam inom både neurologi 
och öron-näsa-hals (”ÖNH”) - började sin marknadsbearbetning under fjärde kvartalet 2018. Vi ser 
denna order avsedd för slutkunder inom ÖNH som ett bevis på kommersiell etablering, där totalt åtta 
installationer gjorts på mindre än ett halvår när den här ordern är installerad. Italiens ledande ÖNH-
läkare har engagerats hos både offentliga och privata vårdgivare, samtidigt som en så kallad DRG-kod 
har identifierats som användbar vid upphandlingar. Som vi tidigare kommunicerat så kommer 
samarbetet att ytterligare fördjupas, inte minst med tanke på att Vedise nu också är en betydelsefull 
ägare efter den senaste riktade emissionen.  
 
I planeringen för en kommande introduktion av vår behandling för migrän så utvärderar vi för 
närvarande våra val av både marknader och säljkanaler inom Europa för att nå bästa effekt, något vi 
kommer att återkomma till i närtid”, säger Anders Weilandt, VD för Chordate. 
  
 
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 19 september 2019 kl. 11:00 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. 
  
 

http://www.chordate.com/

