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Scandinavian ChemoTech AB erhåller
slutföreläggande om EU-patent för sin tekniska
plattform för dynamisk elektroporation
ChemoTech har erhållit ett 71(3), även kallat slutföreläggande, från det Europeiska
Patentverket, som kungör att en av bolagets europeiska patentansökningar kommer
godkännas.
Patentet, som slutföreläggandet gäller, omfattar såväl den unika designen och
funktionaliteten av handenheten och de unika behandlings-kiten. Patentskyddet omfattar
även den tekniska uppfinningen som gör att TSE-pulserna roterar mellan de olika
elektroderna. Denna funktion innebär att TSE-behandlingen minskar risken för att
cancerceller överlever behandlingen pga. så kallade ”Cold Spots” (vävnad som ej nås av
elektroporationen).
”Det är mycket glädjande att få detta EU-patent godkänt vilket visar vilken teknisk höjd som
ChemoTechs TSE-plattform har. Genom detta godkännande får såväl ChemoTechs humanoch veterinärmedicinska verksamhet det viktiga skydd som behövs för såväl den
kommersiella etableringen i EU samt att det attraherar potentiella samarbetspartners för
distribution och/eller licensavtal.” - säger ChemoTechs VD Mohan Frick
För mer information vänligen kontakta:
Mohan Frick, VD
Tele: +46 (0)10-218 93 00
Mail: info@chemotech.se
Certified Adviser: Erik Penser Bank, Tel: +46 8 463 80 00, E-mail: info@penser.se
Denna information är sådan som ChemoTech är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven
kontaktpersons försorg, för offentliggörande måndagen den 21 december 2020 kl 11.45
(CET).
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™ (TSE), 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 TSE 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.

