Pressmeddelande

Chordate och LevPharm Ltd startar distributionssamarbete för Israel
Kista, 28 augusti 2018. LevPharm Ltd (”LevPharm”) och Chordate Medical Holding AB (publ) har
genom Dotterbolaget Chordate Medical AB (”Chordate”) tecknar exklusivt distributionsavtal för
försäljning av Chordates produkter i Israel.
”Vi har tidigare kommunicerat att vi initialt kommer rikta oss mot Norden, Storbritannien och
Mellanöstern som är mogna marknader. I linje med den inriktningen ser jag det som ett positivt steg
för oss att teckna avtal med LevPharm som marknadspartner för Israel – en intressant rinit-marknad
med ca 30 sjukhusbaserade- och 35 privata öron-näsa-halskliniker (”ÖNH”). Marknaden är till stor del
försäkringsdriven med fokus på friskvård och produktivitet. Vi bedömer att LevPharm till fullo
behärskar marknadsintroduktion av vår typ av teknologi, varför vi bör kunna se växande försäljning
till Israel under andra hälften av 2019”, säger Anders Weilandt, VD för Chordate.
LevPharm är ett framgångsrikt medicintekniskt distributörsbolag etablerat 2006 under ledning av
ägare med lång erfarenhet inom ÖNH-halsmarknaden, och neurologi inklusive migrän. LevPharm har
ett team av erfarna produktansvariga och säljare som täcker hela Israel.
Den regulatoriska processen planeras starta i oktober 2018 och pågår normalt i cirka sex månader.
Under tiden genomförs provperiod vid en rad sjukhus, varefter introduktion av Chordates produkter
succesivt sker till Israels ÖNH-kliniker.

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 28 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.

