
 
 
Pressmeddelande 
Kista, 22 februari 2021 
 

Inbjudan till webbsänd intervju med Chordate Medicals vd Anders Weilandt, 
fredag 26 feb kl 10.00  
 
Chordate Medicals patenterade behandlingar mot kronisk migrän står inför slutfasen av en avgörande 
patientstudie, samtidigt har bolaget fortsatt med ett aktivt försäljningsarbete av den CE-märkta rinit-
behandlingen på flera nyckelmarknader såsom Italien och Saudiarabien.   
I anslutning till att Chordate Medical offentliggör bokslutskommunikén för 2020 fredagen den 
26 februari 2021, bjuder bolaget in aktieägare och andra intressenter till en webbsänd intervju samma 
dag klockan 10:00.  Vd Anders Weilandt kommer även att svara på åhörarnas frågor. 
  
Intervjun med vd Anders Weilandt hålls av Alf Riple, chefsanalytiker på Västra Hamnen Corporate Finance, som 
dessutom framför frågor som åhörare kan skicka in under webbsändningen. Intervjun kommer att kretsa 
kring bokslutskommunikén och vad som planeras för Chordate Medical framöver.  
Registrera din anmälan i god tid för att säkra en plats. Presentation och intervju hålls på svenska och det går att 
följa webbsändningen på datorn eller mobila enheter.       Tid: Fredag 26 februari kl 10:00  
 
Anmälan:  
https://attendee.gotowebinar.com/register/5398370
508519257104  
Länk till själva webbsändningen e-
postas till registrerad e-postadress.   

En inspelning av sändningen finns i 
efterhand tillgänglig på Chordates webbplats och på 
Västra Hamnen Corporate Finance  YouTube-kanal.  

 
Chordate Medical och Västra Hamnen Corporate Finance önskar er varmt välkomna!  

 
Information:  
Denna information lämnades genom nedanstående kontaktpersons försorg,  
för offentliggörande 22 februari 2021 kl. 16:10 CET. 
 

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 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 likviditetsgarant på NGM Nordic SME.  
 
Om Västra Hamnen Corporate Finance  
Västra Hamnen Corporate Finance är en oberoende rådgivare som bistår företag och ägare hjälp med exempelvis kapitalanskaffningar 
samt rådgivning i samband med företagsaffärer. Bolaget sysselsätter idag 8 personer och är verksamt från Malmö. Västra Hamnen 
Corporate Finance står under Finansinspektionens tillsyn. 

https://attendee.gotowebinar.com/register/5398370508519257104
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https://www.youtube.com/channel/UCVozGBv7HOVvjXmT8RyAQmw
http://www.chordate.com/

