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Scandinavian ChemoTech har erhållit datum för 
slutrevision av sin CE-märkning 
 
ChemoTech fick idag ett tilldelat datum för slutrevisionen för CE-märkningen av IQwave™ 
och TSE plattformen ifrån sitt kontrollorgan (Notifierad Body).  
 
ChemoTechs kontrollorgan har idag givit bolaget ett datum för slutrevision, något som är 
mycket positivt och signalerar att kontrollorganet ser att en framgångsrik revision kan vara 
möjlig. Slutrevisionen av bolagets CE-märkning kommer påbörjas den 10 maj, dock har vi 
ännu ej fått ett datum för när utfallet av revisionen meddelas. 
 
”Det är mycket glädjande att vårt kontrollorgan har beviljat slutrevision av IQwave och TSE 
plattformen. Vi vill dock notera att detta inte garanterar ett positivt utfall och vi har ett 
fortsatt intensivt arbete framför oss fram till den dagen.”- säger ChemoTechs VD Mohan 
Frick 
 
ChemoTech har sedan en längre tid erhållit flera order och distributörsavtal i både Asien och 
Europa som efter en framgångsrik CE-märkning kommer kunna aktualiseras. 
  
 
För mer information vänligen kontakta: 
Mohan Frick, CEO 
 
Tele: +46 (0)10-218 93 00 
Mail: info@chemotech.se 
 
Certified Adviser: Erik Penser Bank, Tel: +46 8 463 80 00, E-mail: certifiedadviser@penser.se 
 
Denna information är sådan information som Scandinavian ChemoTech AB (publ) är skyldig 
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom 
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande torsdagen den 29 april 2021 kl 
21.00 (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. 
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