
 

 
 

 
 
Rättelse med anledning av att handel med Chordates teckningsoptioner inleds  
 
Kista, 12 juli 2018. Chordate Medical Holding AB (publ) genomförde tidigare i år en 
företrädesemission samt en riktad kvittningsemission där aktieägare och investerare kunde teckna 
units. Emissionerna registrerades hos Bolagsverket i juli. Varje unit består av en nyemitterad aktie 
och en teckningsoption. Totalt emitterades 11 520 845 units i emissionerna (tidigare 
kommunicerades 9 853 918 units), och därmed finns lika många teckningsoptioner.  
 
I företrädesemissionen tecknades först 9 853 918 units med och utan företräde. Därefter tecknades 
utan företräde 128 467 units av garanter och långivare i brygglån avseende garantiersättning 
respektive ränta. Totalt tecknades slutligen 9 982 385 units i företrädesemissionen med respektive 
utan företräde.  
I den riktade kvittningsemissionen tecknades, på samma villkor som i företrädesemissionen,  
1 538 460 units av de tre långivarna i brygglånen.  
 
Den 10 juli kommunicerade Chordate i ett pressmeddelande att handel med teckningsoptioner 
inleds. Antalet optioner angavs då till 9 853 918 som initialt tecknades i företrädesemissionen. Detta 
inkluderade inte de 128 467 optionerna till garanter och brygglånegivare enligt ovan, och inte heller 
de 1 538 460 optionerna i den riktade kvittningsemissionen.  
 
Emissionerna har registrerats hos Bolagsverket och teckningsoptionerna kommer att tas upp till 
handel på NGM med den 18 juli 2018 som första handelsdag. 
 
Därmed uppgår antalet aktier som registrerats hos Bolagsverket till 15 142 143 stycken. Skillnaden 
mellan detta antal och det totala antal aktier som tidigare kommunicerats är de 128 467 samt  
1 538 460 som beskrivs ovan. 
 
 
För mer information, vänligen kontakta: 
Anders Weilandt, CEO 
anders.weilandt@chordate.com 
Tel: 0733 87 42 77 
 
 
 
 
Denna informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 juli 2018 kl. 
15:00 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 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. 08-5030 1550, är bolagets mentor och 
likviditetsgarant på NGM Nordic MTF. 
 

http://www.chordate.com/

