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Scandinavian ChemoTechs dotterbolag Vetiqure 
AB skriver avtal med tre av AniCuras kliniker 
 
Avtalet mellan Vetiqure AB och tre av AniCuras kliniker är gällande ett samarbete för TSE-
behandling av mjukdelssarkom på hund. 
 
Vetiqure AB har genom detta avtal påbörjat ett samarbete med tre av AniCuras kliniker, två i 
Sverige och en i Norge med syfte att studera utfallet av behandling med företagets 
Tumörspecifika Elektroporation, TSE™, för mjukdelssarkom på hund. Projektet drivs av Leg. 
veterinär Nanna Åkerlund Denneberg, Specialist i onkologi hos hund och katt, på AniCura 
Djursjukhuset Jönköping. Medverkar gör även Leg. veterinär Marianne Jensen Mandelin; 
Specialist smådjurssjukdomar med master i onkologi - hund o katt, på AniCura Jeløy 
Dyresykehus i Moss, på AniCura Jeløy Dyresykehus i Moss samt Leg. veterinär Gunilla 
Kastengren Fröberg, Specialist i onkologi hos hund och katt, på AniCura Djursjukhuset 
Albano i Stockholm. Datum för studiestart är i dagsläget ej satt.  
 
”Det känns positivt att vi utökar våran relation till fler AniCurakliniker, och därmed ger fler 
veterinärer och kliniker tillgång till vår TSE-teknologi. En framgångsrik studie kommer att 
generera en betydande inverkan på vår förmåga att etablera en ny standardbehandling för 
våra djur."-- säger Mohan Frick, CEO Scandinavian ChemoTech AB 
 
 
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 
 
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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