Pressmeddelande

Chordate och SMD Production tecknar produktionsavtal
Kista, 25 januari 2018. Chordate Medical Holding AB (publ) (”Chordate”) har genom sitt dotterbolag
Chordate Medical AB tecknat ett produktionsavtal med SMD Production AB (”SMD”) Stockholm, avseende
helhetsansvar för produktion av Chordates styrenhet. Överföring av produktionen till SMD sker omgående
medan Chordates egna produktionsresurser avvecklas.
”Som tidigare kommunicerats avser vi minimera våra fasta kostnader vilket medför utrymme för ökade
investeringar i marknadsföring och försäljning. Det är därför glädjande att vi nu tecknat ett produktionsavtal
med SMD – en sedan länge leverantör av centrala komponenter i styrenheten som i och med detta avtal nu
kommer att bygga hela produkten. Chordate får därmed den produktionsresurs och flexibilitet som behövs för
vår fortsatta tillväxt. Samtidigt är tillhörande del av omorganisationen genomförd, vilken innebär att vi
reducerar det egna personalbehovet med fyra fasta tjänster vilket inom kort även kommer återspeglas i lägre
lokalkostnader”, säger Anders Weilandt, VD för Chordate.
”SMD har alltid haft en viktig del av verksamheten riktad mot kunder inom medicinteknik. Vi är väl förtrogna
med ingående produktionsmoment och givetvis är vi certifierade enligt ISO:13485 för produktion av
medicintekniska produkter. För oss är det naturligt att ta ett steg framåt i vår mångåriga affärsrelation med
Chordate, där vi ser fram emot att kunna bidra ytterligare med våra kunskaper och resurser”, säger Peter
Strömgren, VD för SMD.

För mer information, vänligen kontakta:
Anders Weilandt, CEO
anders.weilandt@chordate.com
Phone: +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 25 januari 2018 kl. 15:20 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.

