
 
Nyhetsbrev 
Lund den 22 oktober 2020 
 

Välkomna till Scandinavian ChemoTech’s 
livesända presentationer 
 
Scandinavian ChemoTech meddelar idag att företaget kommer att hålla en livesänd 10 
minuters företagspresentation den 27 oktober kl 12.00. Företaget kommer även att hålla 
en livesänd presentation den 11 november 2020 kl 12.00 i samband med att Q3 rapporten 
publicerats. 
 
Företagspresentationen den 27 oktober 2020 hålls för att ge alla en chans att lära känna 
företaget och dess unika produkter – IQwave™ och vetIQure™ närmre.  
 
Q3 rapportens presentation den 11 november 2020 hålls för att presentera rapporten och 
öppna upp för eventuella frågor.  
 
Presentationerna kommer att hållas via ZOOM och kommer även att finnas tillgängliga i 
efterhand. Investerare, media och allmänheten välkomnas att delta. 
 
Efter presentationerna öppnar vi upp för eventuella frågor i 10 minuter.  
 
Information om presentationerna 
 
10 minuters företagspresentation 
Datum: tisdagen den 27 oktober 2020 
Tid: 12.00 CET  
 
Länk: https://zoom.us/j/98007676722?pwd=U0ZEczVZbVAwUnVnWTU0Wm9WMjU4UT09 
Meeting ID: 980 0767 6722 
Passcode: 349657 
 
Presentation Q3 rapporten 
Datum: onsdagen den 11 november 2020 
Tid: 12.00 CET 
 
Länk: https://zoom.us/j/95919911035?pwd=QXFEeUpUVURkRDNSLzJDUnhveDNXZz09 
Meeting ID: 959 1991 1035 
Passcode: 748314 

 
Om ni vill få inbjudan till mötet i ett mail vänligen kontakta Charlotta Hadfield:  
E-mail: chh@chemotech.se 
Tel: 0707-752416 
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För mer information vänligen kontakta: 
Mohan Frick, CEO 
 
+46 (0)10-218 93 00 
info@chemotech.se 
 
Certified Adviser: Erik Penser Bank, Tel: +46 8 463 80 00, E-mail: info@penser.se  
 
Scandinavian ChemoTech AB (publ) 
ChemoTech är ett svenskt medicinteknikföretag med säte i Lund som utvecklat en patenterad teknologiplattform för att ge 
cancerpatienter tillgång till ett nytt behandlingsalternativ, tumörspecifik elektroporation, som kan användas för behandling 
av både människor och djur. Det finns ett stort antal cancerpatienter vars tumörer av olika skäl inte kan behandlas med 
konventionella metoder men där tumörspecifik elektroporation kan vara en lösning. Därför utvärderar bolaget kontinuerligt 
nya möjligheter och applikationsområden för teknologin. ChemoTechs aktier (CMOTEC B) är noterade på Nasdaq First 
North Growth Market i Stockholm och Erik Penser Bank är bolagets Certified Adviser. Läs mer på: www.chemotech.se. 
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