OFFENTLIGGÖRANDE AV PROSPEKT
AVSEENDE FÖRETRÄDESEMISSION uppdaterad

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT
ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER KANADA
ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA
PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER FÖREMÅL FÖR LEGALA
RESTRIKTIONER.
Uppdaterad med prospekt i bilaga.
Kista, 25 augusti 2020.

Offentliggörande av prospekt avseende Chordate Medical Holdings
företrädesemission
Styrelsen i Chordate Medical Holding ABs (publ) (”Chordate” eller ”Bolaget”)
har upprättat ett EU-tillväxtprospekt avseende den företrädesemission som
offentliggjordes den 17 juli 2020 (”Företrädesemissionen”).
Prospektet har godkänts och registrerats av Finansinspektionen.
Prospektet avseende Företrädesemissionen kommer att finnas tillgängligt på
Chordates hemsida (www.chordate.com), Västra Hamnen Corporate Finance
AB:s hemsida (www.vhcorp.se) samt på Finansinspektionens hemsida
(www.fi.se).
Finansiell och legal rådgivare samt emissionsinstitut
Västra Hamnen Corporate Finance AB är finansiell rådgivare och Wistrand
Advokatbyrå legal rådgivare i samband med nyemissionerna. Vidare agerar
Hagberg & Aneborn Fondkommission AB emissionsinstitut i samband med
nyemissionerna.
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Weilandt, VD
anders.weilandt@chordate.com
Telefon: 0733-87 42 77

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 25 augusti kl. 09:30. Uppdaterad 2020-08-25 kl. 12:20
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. Chordate genomför nu en studie
för att även inkludera indikationen 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.

Viktig information
Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva,
teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i
Chordate Medical Holding AB (publ). Inbjudan till berörda personer att teckna
värdepapper i Chordate kommer endast att ske genom det prospekt som
Bolaget kommer att offentliggöra. Informationen i detta pressmeddelande får
inte offentliggöras, publiceras, reproduceras eller distribueras i eller till USA,
Kanada, Japan, Australien, Hongkong, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller Nya
Zeeland eller annat land eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd inte är
tillåten, eller där sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle
kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk
rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig
värdepapperslagstiftning. Inga aktier har registrerats, och kommer inte att
registreras, enligt United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") och
får inte erbjudas, tecknas, säljas eller överföras, direkt eller indirekt, inom
USA, förutom efter skriftligt godkännande från Chordate och enligt ett
tillämpligt undantag från registreringskraven i Securities Act och i enlighet
med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i
USA.

