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Scandinavian ChemoTechs dotterbolag tecknar 
sitt första kommersiella avtal för den 
amerikanska veterinärmarknaden 
 
ChemoTechs Animal Care-division Vetiqure AB tecknar ett avtal med FloridaWild 
Veterinary Hospital (“FloridaWild”) i Deland, Florida som ett direkt resultat av en 
framgångsrik mässa i Orlando, vilken genererade många leads. 
 
Avtalet med FloridaWild inkluderar tillgång till vår vetIQure™ TSE-enhet under en första 
utvärderingsperiod samt ett kommersiellt köp av våra behandlings-kit. Utöver köpet av 
behandlings-kit kommer en beställning av enheten att göras efter en lyckad utvärdering. Det 
gemensamma målet med avtalet är att etablera ett ’Centre of Excellence’ tillsammans med 
FloridaWild där kliniska data och protokoll för olika djurarter kan tas fram och utvärderas. 
 
Detta avtal är resultatet av VMX 2022-mässan i Orlando Florida, där Vetiqure AB 
presenterade vetIQure™ och dess patenterade TSE-teknologi. FloridaWild är ett 
veterinärsjukhus välkänt för sitt holistiska och innovativa perspektiv på behandling av djur. 
En utmärkt passform för den första kommersiella installationen av vår unika och innovativa 
TSE-teknik. 
 
“We are very pleased to partner with Vetiqure to contribute to the body of evidence and 
work toward our shared goal of developing innovative therapies to help pets live their best 
lives.”- säger Dr. Pamela Schrager, Medical Director, FloridaWild Veterinary Hospital 
 
"Den dragkraft vi har i USA för tillfället och det intresse vi har fått från andra länder är 
mycket lovande. Tillväxtpotentialer som denna kommer att göra det möjligt för oss att 
förbättra och utöka vår produktionskapacitet och vår logistik för att matcha den ökade 
efterfrågan. Vi kommer nu att allokera resurser till vår Animal Care division i USA, Europa 
och Mellanöstern för att säkerställa att vi drar full nytta av de kommersiella och kliniska 
möjligheter som ligger framför oss.” - säger Mohan Frick, VD ChemoTech & Vetiqure 
 
Läs mer om FloridaWild Veterinary Hospital – www.floridawildvethospital.com 
 
 
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: certifiedadviser@penser.se 
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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 2022-02-18 08:45 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. 
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