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ChemoTech tecknar nytt samarbetsavtal 
 
ChemoTech ingår ett samarbetsavtal med Dr Jaime Rojo, läkare vid ACE Medical Center – 
Baypointe Hospital i Filippinerna. Baypointe Hospitals mission är att ge bästa hälso- och 
sjukvård med sympati, med avancerad teknik och med hängivna specialister, vilket ger 
patientens välbefinnande högsta prioritet. 
 
Samarbetsavtalet med Dr Rojo syftar till kommersiell införsäljning och utbildning av 
IQWave™. Dr Rojo kommer aktivt att delta i att marknadsföra IQWave™ till fler sjukhus inom 
ACE Medical Center Group of Hospitals, där bl a Baypointe ingår. 
 
Denna dag utgör en milstolpe i ChemoTechs historia i Filippinerna, då vi har signerat ett 
samarbetsavtal med vår nye KOL Dr Jaime Rojo från ACE Medical Center BayPointe. 
Sjukhuset köpte en IQWave™ i början av februari och har påbörjat att behandla sina 
cancerpatienter med ChemoTechs Dynamic-ElectroEnhanced Chemotherapy™ (D-EECT).  
 
Dr Rojo, en ledande KOL inom detta område, kommer att vara en viktig resurs för att främja 
D-EECT i landet. Jag är glad att bli en del av den här nya tekniken som avsevärt förbättrar vår 
förmåga att behandla cancerpatienter, säger Dr Rojo. Under det senaste besöket av 
ChemoTechs VD Mohan Frick upprepade han sitt åtagande att stödja företagets vision 
gällande kampen mot cancer. 
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ChemoTech är ett ungt, dynamiskt life science-företag som vilar på stor medicinsk expertis och tekniskt kunnande. Vår 
senaste lansering av IQWave™ är en innovation inom elektrokemoterapi, som är anpassad för behandling av olika typer av 
tumörer. ChemoTech strävar efter att bidra till en mer tillgänglig cancervård. ChemoTechs aktier (CMOTEC B) är noterade 
på NASDAQ First North i Stockholm och Västra Hamnen Corporate Finance AB är bolagets Certified Adviser. Bolaget har 
huvudkontor i Malmö, mitt i den medicintekniskt expansiva Öresundsregionen. 
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