
 
 
 
 
Pressmeddelande 

 
Chordate och Toutatis AB tecknar franchiseavtal för  
K.O.S-behandlingsklinik i Malmö 
 
Kista, 23 augusti 2018. Toutatis AB (”Toutatis”) och Chordate Medical Holding AB (publ) har genom 
Dotterbolaget Chordate Medical AB (”Chordate”) tecknat ett franchiseavtal för en K.O.S-behandlingsklinik i 
Malmö som kommer att erbjuda privatbetalande patienter Chordates behandling för icke-allergisk rinit 
(”nästäppa”). Toutatis har öppnat en ny Öron-Näsa-Halsklinik (”ÖNH”) i anslutning till Flyg- och 
Dykmedicinskt Centrum i Malmö, som ska erbjuda K.O.S-behandlingen. 
 
”Som vi tidigare har kommunicerat kommer vi att fortsätta bearbeta den svenska marknaden med vår B2C-
modell varför det är glädjande att vi utöver vår egen klinik i Stockholm nu kan erbjuda behandlingar via vår 
första franchiseklinik i Malmö. Med Toutatis som franchisetagare får privatbetalande patienter med nästäppa, 
som vill få tillgång till K.O.S-behandling i malmötrakten, nu vård av mycket erfarna ÖNH-specialister.  
Vi kommer fortsätta öka vår närvaro i Sverige genom att lägga till ytterligare franchisekliniker till vårt B2C-
koncept”, säger Anders Weilandt, VD för Chordate. 
 
”Kronisk icke-allergisk nästäppa är ett gissel för många patienter, och vi läkare har hittills inte haft så mycket att 
erbjuda annat än olika typer av nässprejer och i vissa fall kirurgiska ingrepp. De insamlade behandlings-
resultaten från Chordates klinik i Kista visar i praktiken att många av patienterna får mycket goda resultat från 
K.O.S-behandlingen, och kan helt eller delvis sluta med nässprejer. Detta är något vi nu ser fram emot att också 
kunna erbjuda våra patienter här i Skåne”, säger Dr. Tobias Andersson, ägare och VD för Toutatis. 
 
 
 
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 
den 23 augusti 2018 kl. 08:30 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. +46 8 5030 1550, är bolagets mentor och 
likviditetsgarant på NGM Nordic MTF.   

http://www.chordate.com/

