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Kista den 28 februari 2018 

 
Chordate publicerar bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2017 
Chordate Medical Holding AB (publ) ("Chordate" eller "Bolaget") har i dag publicerat bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2017 som finns 
tillgänglig på Bolagets IR-sida http://investor.chordate.com. 
 

Sammanfattning av kvartalet oktober–december 2017 
•  Nettoomsättningen uppgick till 47 325 SEK (19 712) 

•  Kassaflöde från den löpande verksamheten var -2 567 064 SEK (-3 203 510) 

•  Resultat före avskrivningar, EBITDA, var -6 012 368 SEK (-3 501 642) 

•  Resultat efter finansiella poster var -7 424 669 SEK (-193)  

•  Resultat efter skatt var -7 424 669 SEK (361)  

•  Resultat per aktie var -2,05 SEK (-0,00) 

 

Sammanfattning av perioden januari–december 2017 
•  Nettoomsättningen uppgick till 995 321 SEK (165 913) 

•  Kassaflöde från den löpande verksamheten var -18 990 960 SEK (-9 639 325) varav delåterbetalning av lån 

inklusive ränta uppgick till 5 580 000 SEK. 

•  Resultat före avskrivningar, EBITDA, var -17 053 564SEK (-10 742 653) 

•  Resultat efter finansiella poster var -23 355 859 SEK (-13 707 891)  

•  Resultat efter skatt var -23 355 859 SEK (-13 707 463)  

•  Resultat per aktie var -6,78 SEK (-11,42) 

 

Väsentliga händelser under kvartalet oktober-december 2017 
• Chordate Medical Holding AB (publ) (”Chordate”) tecknade genom sitt dotterbolag Chordate Medical AB en avsiktsförklaring (”letter of 

intent”) avseende ett joint venture med Nanos Medical (Shanghai) Limited (”Nanos Medical”) avseende främst den kinesiska marknaden. 
Nanos Medical kommer efter en investering om MUSD 1,5 äga 67 procent av det samägda bolaget medan Chordate för sin andel om 33 
procent tillför en licensrätt. Bedömningen är att ett slutligt avtal ska finnas innan utgången av första kvartalet 2018 och att försäljning kan 
påbörjas inom 2-3 år. 

 

Väsentliga händelser efter periodens utgång 
•  Steripolar Oy (”Steripolar”) och Chordate Medical Holding AB (publ) (”Chordate”) har träffat exklusivt distributionsavtal för försäljning av 

Chordates produkter i Finland. Steripolar är ett av Finlands mest framgångsrika medicintekniska distributörsbolag med lång erfarenhet inom 
Öron-Näsa-Halsmarknaden (”ÖNH”).  

•  Chordate Medical Holding AB (publ) (”Chordate”) har genom sitt dotterbolag Chordate Medical AB tecknat ett produktionsavtal med SMD 
Production AB (”SMD”) Stockholm, avseende helhetsansvar för produktion av Chordates styrenhet. Överföring av produktionen till SMD sker 
omgående medan Chordates egna produktionsresurser avvecklas. 

•  En av Storbritanniens ledande sjukvårdsstrukturer har inlett utvärdering av Chordate Medical Holding ABs (publ) (”Chordate”) ”Kinetic 
Oscillation Stimulation” (KOS) för behandling av personer med icke-allergisk rinit. Bolaget har sjukhus och kliniker över hela landet. 
 

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 marknadsmissbruks-
förordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 februari 2018 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 för kronisk nästäppa genom nervstimulering. 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/
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