Pressmeddelande
Kista, 23 oktober 2020

Chordate har erhållit finskt klartecken att fortsätta pausad studie av kronisk migrän
Chordate Medical Holding ABs (publ) ("Chordate"), meddelar att den pågående kliniska studien på kronisk migrän
har fått klartecken från studieklinikerna i Finland att återuppta patientrekryteringen, som har varit pausad på
grund av Covid-19.
Bakgrunden är att ledningen för kliniska prövningar där studien genomförs nu kommer att acceptera att behandla
patienter, efter att ett nytt snabbtest för Covid-19 kommer att kunna användas för att friskförklara patienten.
"Det är här är ett efterlängtat besked eftersom vi har stått på paus i Finland sedan i mars. Avgörande har varit det
nya Antigen-test som inom kort är validerat i Finland, och som kan ge ett provsvar på en halvtimme. Det blir nu
praktiskt möjligt att säkerställa att en studiepatient inte utgör någon risk för andra patienter eller personalen, och
därför kan vi med full kraft återuppta rekryteringen till studien. Vi förväntar oss att detta ska kunna vara igång inom
ett par veckor.
Samtidigt har de tyska klinikerna ändå lyckats rekrytera ett mindre antal patienter från juni och framåt, så helt stilla
har det inte varit. När vi tittar på tidsplanen så bör detta innebära att sista patienten kan gå ur studien väl inom
första kvartalet 2021", säger Anders Weilandt, VD för Chordate.

Information:
Denna information är sådan information som Chordate Medical Holding AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg,
för offentliggörande 23 oktober 2020 kl. 16:00 CET.
För mer information, vänligen kontakta:
Anders Weilandt, VD
anders.weilandt@chordate.com
Telefon: +46 (0) 733 87 42 77

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 genom nervstimulering för kronisk nästäppa och kronisk migrän. Bolaget säljer sitt produktsystem inklusive
behandlingar 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 likviditetsgarant på NGM Nordic SME.

