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Mumbai, Indien, den 29 mars 2018 
 

100 första dagarna i ChemoTechs nya indiska 
organisation 
 
Det har nu gått 100 dagar sedan ChemoTechs nye indiske chef Ashim Puhorit lade grunden 
till ChemoTechs nya organisation i Indien. 
 
Det har varit en hektisk period som nu börjar att ge resultat, säger Ashim, chef och 
styrelseordförande för Scandinavian Meditech, ChemoTechs dotterbolag i Indien.   
 
Vi har under dessa dagar aktivt besökt sjukhus och kliniker i totalt fem stater. Det har varit intensivt 
och givande. På samma gång är det oerhört sorgligt att mötas av allt det hav av cancersjuka 
människor, som trängs på cancerklinikerna för att få läkarnas hjälp och uppmärksamhet.  
 
Under inledningen av 2018 har vi säkrat relationerna med våra ’Key Opinion Leaders’, som nu tar en 
aktiv roll i vår försäljning och utbildning av nya läkare.  
 
Vi har aktiva diskussioner med över en handfull nya agenter, som vardera har en lång och 
framgångsrik erfarenhet av att sälja medicinteknik till de ledande sjukhusen och klinikerna i sina 
respektive regioner. Dessa agenter jobbar – till skillnad från traditionella agenter – enbart mot ett 
antal förutbestämda kunder.  
 
Det känns fantastiskt att vi har fått förfrågningar från två olika sjukhus, varav det ena har en lång 
erfarenhet av första generationens elektrokemoterapi, som nu är intresserade av att få utbildning i 
och börja behandla med nästa generations elektrokemoterapi, d v s IQWave™.  
 

 
 
För mer information vänligen kontakta: 
Mohan Frick, VD 
+46 (0)10-218 93 03  
info@chemotech.se 
 
Scandinavian ChemoTech AB (publ) 
www.chemotech.se 
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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