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Scandinavian ChemoTech lägger 2020 bakom sig 
och blickar framåt 
 
2020 var ett år som fick en god start med ökat antal behandlingar och nya avtal för 
ChemoTech, detta trots den stora förändring som pandemin haft på världsekonomin och 
på vår möjlighet att marknadsföra oss. 
 
Efter att med stor framgång genomfört en kraftigt övertecknad företrädesemission och 
inlösen av de teckningsoptioner som emitterades i samband emissionen tillfördes bolaget 
totalt drygt 25 MSEK. Vi är glada och tacksamma för det intresse och förtroende som våra 
aktieägare visade i dessa turbulenta tider. 
 
Bolagets huvudsakliga fokus är att slutföra CE-märkningen av den patententerade TSE-
plattformen. Vi har haft en bra dialog med kontrollorganet som nu på ett tydligt sätt har 
indikerat en del av de förändringar som behövs göras för att kunna säkra CE-märkningen 
innan regeländringen i maj 2021.  
 
Även om pandemins påverkan på världsekonomin och våra möjligheter att marknadsföra oss 
troligen kommer fortsätta under större delen av 2021, så ser vi positivt på framtiden. Vi 
förbereder oss att kunna öka produktionstakten för att kunna leverera ett större antal 
IQwave™, som en framgångsrik CE-märkning medför, samt av nya vetIQure™ maskiner så att 
vi kan hantera den ökade efterfrågan som marknadsinsatsen på veterinärsidan förväntas ge.  
 
I anknytning till emissionen i maj förra året tillträdde en helt ny styrelse, med syfte att stärka 
Bolagets kliniska inriktning och ta bolaget in i en ny fas. Som en viktig del av denna nya fas 
kommer bolaget, som tidigare informerat, även lansera en ny klinisk strategi där fokus ligger 
på att identifiera och prioritera vilka former av cancer Bolaget skall fokusera på. Centralt för 
detta arbete är att identifiera de cancersjukdomar där Bolagets patenterade dynamiska 
teknologi bidrar till förbättrad klinisk effekt och minimera oönskade biverkningar, så som att 
skada icke-cancerogen vävnad, blodkärl eller nervbanor. 
 
I takt med att pandemirestriktionerna upphör i de regioner där redan etablerad distribution 
finns på plats, kommer rekrytering av affärsutvecklare och kliniska applikationsspecialister 
påbörjas till våra marknadskontor i Asien. 
 
Bolagets har sedan mitten av 2020 gjort stora framsteg i ansökan till Horizon SME (fas II) 
som kan ge Bolaget bidrag om max 3 MEUR till att genomföra en studie på 
skelettmetastaser. Även om ansökningsprocessen påverkats av att anslag har koncentrerats 
till COVID-19 relaterade projekt finns det ett fortsatt stort fokus till cancerrelaterade projekt 
inom Horizon SME programmet.  Vi kommer meddela marknaden i takt med att ny 
information delges oss rörande vår ansökningsprocess. 
 



 
”Samarbetet och dialogen med vårt kontrollorgan är väldigt konstruktivt och vi ser fortsatt 
positivt på våra förutsättningar att säkra en CE-märkning av IQwave™ och TSE™- 
plattformen. ChemoTechs långsiktiga mål är att bli ett konkurrenskraftigt komplement till 
dagens standardbehandlingar på en rad olika indikationer av cancer.” – säger Mohan Frick, 
VD för Scandinavian ChemoTech. 
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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. 
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