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Scandinavian ChemoTech AB växlar upp efter en 
framgångsrik CE-märkning 
 
Efter att Scandinavian ChemoTech i förra veckan säkrade CE-märkningen, av IQwave™ och 
TSE plattformen, startar nu en rad projekt och förberedelser. Syftet med dessa är att öka 
marknadsaktiviteten i de länder och regioner där restriktionerna lättat och nu tillåter oss 
att fullfölja påbörjade distributionsavtal samt göra oss redo att för den tid som följer en 
global öppning. 
 
Bolagets primära fokus kommer under resten av året vara att: 
 

• Genomföra registreringsprocesserna av IQwave i länder där Bolaget redan har 
distributörsavtal och order 

• Fortsätta utvädringsprocessen av nya distributörer 
• Fullfölja vår Horizon-ansökan för nya indikationer, denna kan nu stärkas genom att 

TSE är CE-märkt 
• Fortsatt driva vårt kliniska arbete och studier 
• Upprätta samarbeten med ledande onkologer inom våra etablerade 

indikationsområden men även inom vårt nya område; Pankreascancer (cancer i 
bukspottkörteln) där CE-märkningen på ett betydande sätt stärkt våra möjligheter 
 

”Det blir tydligare och tydligare för var dag som går och varje projekt som vi följer upp att 
CE-märkningen är en mycket stor milstolpe för ChemoTech, dess produkt IQwave™ samt den 
unika patenterade TSE plattformen. Det skall bli mycket roligt att leda bolaget mot så väl 
ökad försäljning som mot nya innovationer och höja ribban ytterligare.”-säger Mohan Frick 
VD  
 
 
 
För mer information vänligen kontakta: 
Mohan Frick, CEO 
 
Tele: +46 (0)10-218 93 00 
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Certified Adviser: Erik Penser Bank, Tel: +46 8 463 80 00, E-mail: certifiedadviser@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™ (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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