Styrelsens redogörelse enligt 13 kap 6 § samt 14 kap 8 § aktiebolagslagen för
väsentliga händelser
Såsom redogörelse enligt 13 kap 6 § samt 14 kap 8 § aktiebolagslagen får styrelsen för
Chordate Medical Holding AB (publ) (”Bolaget”) anföra följande.
Händelser av väsentlig betydelse för Bolagets ställning, vilka inträffat efter avgivandet av
årsredovisningen för räkenskapsåret 2019, redovisas i de offentliggjorda delårsrapporterna för
Q1-Q2 2020, samt övriga väsentliga händelser som framgår av framgår av bolagets

pressmeddelanden för perioden januari 2020 - juli 2020, vilka samtliga återfinns på bolagets
hemsida www.chordate.com.
Av de väsentliga händelserna märks att bolaget har genomfört en nyemission på 7 400 000 SEK
som beslutades 31 januari 2020, samt upptagit ett brygglån på 5 000 000 SEK vid
halvårsskiftet och till fullo återbetalat lånet till närstående Per-Olov Norberg den 30 juni. Vidare
har personalen varit korttidspermitterad till 60% arbetstid under 3 månader från slutet på april
till slutet på juli med anledning av Covid-19-effekterna på verksamheten, vilka i de närmaste
fått studie- och försäljningsaktiviteter att helt avstanna under en tid för att nu så smått börja
komma igång igen. Vidare märks även publiceringen av en vetenskaplig artikel från
Amsterdams universitet avseende en förnyad analys av den tidigare kliniska rinitstudien från
2013-2014. Artikeln redovisar en signifikant förbättring av rinitbesvär efter aktiv behandling
med Bolagets behandlingsteknologi - jämfört med placebo - i en sk. Per-Protocol-analys där
patientdata från patienter som inkluderats felaktigt rensats bort.
Därutöver har inga händelser av väsentlig betydelse för bolagets ställning inträffat.
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