
 
 

Om NGM 

Nordic Growth Market (NGM) är en auktoriserad börs med verksamhet i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Börsen 

grundades 1984 och är idag ett helägt dotterbolag till Börse Stuttgart, Tysklands ledande börs för privata investerare. Vi 

erbjuder en komplett marknadsplats för börshandlade investeringsprodukter och tillhandahåller en komplett arena för bolag som 

vill notera eller lista sig. För mer information om NGM, besök www.ngm.se. Följ oss LinkedIn och Twitter; 

https://twitter.com/ngmexchange. 

 
 
 
 

 

Pressmeddelande den 2 mars 2017  

 

Chordate Medical Holding AB (publ) listas på NGM Nordic MTF 

 
Nordic Growth Market (NGM-börsen) har beslutat att lista Chordate Medical Holding AB (publ) 
(”Chordate”) på Nordic MTF. Första handelsdag är den 8 mars 2017. 
 
Chordate är ett medicintekniskt bolag som under drygt tio år har utvecklat, patenterat och CE-märkt en 
ny behandlingsmetod för kronisk nästäppa genom nervstimulering. Chordate erbjuder en snabb 
behandling med långtidsverkan som varken är kirurgisk eller läkemedelsbaserad. Bolaget har idag åtta 
anställda och verksamheten bedrivs från huvudkontoret i Kista, Stockholm. Läs mer om Chordate på 
www.chordate.com 

- Många personer som är mer eller mindre konstant nästäppta är inte förkylda, har en allergi eller 
infektion - de har en kronisk nästäppa vilket är ett bekymmer för de drabbade såväl som för samhället i 
form av utebliven arbetskapacitet och behandlingskostnader. Vi har skapat en banbrytande produkt 
och metod som ska få människor att andas, sova och tala bättre och vi har påbörjat 
marknadslansering. Vi bedömer att vi kan ta betydande andelar på den växande och globala 
marknaden och det är särskilt glädjande att vi nu kommer utveckla Chordate vidare som ett noterat 
bolag med ett stort antal nya aktieägare, säger Chordates VD Fredrik Henckel. 

Styrelseordförande för Chordate är Henrik Rammer. Verkställande direktör är Fredrik Henckel. 

-Vi välkomnar Chordate till NGM och vi ser fram emot att följa bolagets utveckling som listat bolag på 
Nordic MTF, säger Roger Peleback, VD, NGM. 

Nordic MTF är NGMs marknadsplats för handel i små och medelstora entreprenörsdrivna bolag i 
Norden. Nordic MTF är till för unga tillväxtbolag som vill låta sin aktie handlas i en publik, elektronisk 
miljö.  

Chordates aktier kommer att handlas under kortnamnet CMH MTF. 

För ytterligare information vänligen kontakta: 

Eva Riben, Noteringsansvarig, Nordic Growth Market, Tfn: 0700-42 91 00, e-post: eva.riben@ngm.se 

Roger Peleback, VD, Nordic Growth Market, Tfn: 0705-49 30 21, e-post: roger.peleback@ngm.se 

Fredrik Henckel, VD, Chordate Medical Holding AB, Tfn: 08-400 11 586                                               

e-post:fredrik.henckel@chordate.com 
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