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Kommuniké från extra stämma i Chordate 
Medical (publ)

Chordate Medical Holding AB (Publ) ("Chordate" eller "Bolaget") har den 13 december 2022 
hållit extrastämma, varvid följande huvudsakliga beslut, i enlighet med kallelsens förslag, 
fattades.

Beslut om företrädesemission av aktier
Bolagsstämman beslutar om företrädesemission av aktier enligt följande.

1. Bolagets aktiekapital ska ökas med högst 25 628 261,75 kronor genom nyemission av högst 
102 513 047 aktier i bolaget med ett kvotvärde om 0,25 krona per aktie.

2. Bolagets aktieägare ska ha företrädesrätt att teckna de nya aktierna, varvid en befintlig aktie ska 
berättiga till en teckningsrätt och 20 teckningsrätter ska berättiga till teckning av 13 nya aktier.

3. Teckningskursen ska vara 0,50 kronor per aktie. Överkursen ska föras till den fria överkursfonden.

4. Avstämningsdag för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med företrädesrätt 
teckna nya aktier ska vara den 20 december 2022.

5. Teckning av aktier ska ske under tiden från och med den 22 december 2022 till och med den 9 
januari 2023. Teckning av aktier med företrädesrätt (det vill säga med utnyttjande av 
teckningsrätter) kan ske genom betalning i enlighet med inbetalningsavi eller särskild 
anmälningssedel. Teckning av aktier utan företrädesrätt (det vill säga utan utnyttjande av 
teckningsrätter) ska ske på särskild anmälningssedel. Styrelsen ska ha rätt att besluta om 
förlängning av teckningstiden.

6. Om samtliga aktier inte tecknas med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för 
emissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter, 
varvid tilldelning

i första hand ska ske till dem vilka även tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om 
tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och, för det fall dessa inte kan erhålla 
full tilldelning, ska tilldelning ske pro rata i förhållande till deras teckning med stöd av 
teckningsrätter och, om detta inte är möjligt, genom lottning, och

i andra hand ska tilldelning ske till annan som tecknat aktier i nyemissionen utan stöd av 
teckningsrätter och, för det fall dessa inte kan erhålla full tilldelning, ska tilldelning ske pro rata i 
förhållande till det antal aktier som var och en har tecknat och, om detta inte är möjligt, genom 
lottning.
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7. Betalning för aktier som inte tecknats genom betalning ska erläggas senast tre bankdagar efter 
utfärdande av besked om tilldelning. Styrelsen ska emellertid ha rätt att besluta om förlängning av 
betalningstiden.

8. Betalning för tecknade och tilldelade aktier ska erläggas kontant.

9. De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för 
utdelning som infaller närmast efter det att aktierna har registrerats hos Bolagsverket.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre justeringar av beslutet som 
kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

Beslut om bemyndigande för styrelsen
Vid årsstämman den 25 april 2022 bemyndigades styrelsen att emittera aktier, konvertibler och 
teckningsoptioner upp till en volym motsvarande 20 000 000 aktier. Den extra bolagsstämman 
upphäver årsstämmans beslut om bemyndigande och ersätter det med ett nytt enligt följande.

Den extra bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till 
nästkommande årsstämma, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission 
av aktier, emission av konvertibler och/eller teckningsoptioner. Emissionsbeslutet ska kunna ske 
mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller att teckning ska 
kunna ske med andra villkor. Emissionsvillkoren ska vara marknadsmässiga med möjlighet till 
sedvanlig emissionsrabatt och emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler ska 
kunna ske upp till en volym motsvarande sammanlagt högst 40 000 000 aktier. Styrelsen, eller 
den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre justeringar av beslutet som kan visa sig 
erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket.

För mer information, vänligen kontakta:
Anders Weilandt, vd
anders.weilandt@chordate.com
Telefon: 0733-87 42 77

Om Chordate
Chordate är ett medicintekniskt bolag som i över tio år har utvecklat och patenterat och CE-märkt 
en ny nervmodulerande behandlingsteknik för kronisk nästäppa (rinit) och kronisk migrän. Bolaget 
säljer sina produkter i Norden, Tyskland, Storbritannien, Italien, Israel samt Saudiarabien. Chordate 
Medical är noterat på Nasdaq First North Growth Market Stockholm (kortnamn: CMH). Läs mer på 
www.chordate.com

Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market Stockholm är Västra Hamnen 
Corporate Finance AB.
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