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ChemoTech stödjer ett ukrainskt sjukhus genom 
att sälja en IQwave™ till rabatterat pris  
 
Efter att ChemoTech nyligen mottagit en direkt förfrågan om hjälp från Ulis Hospital i 
Ukraina gick Bolaget självklart med på att sälja en IQwave™ till sjukhuset till ett kraftigt 
rabatterat pris.    
 
Under hösten 2021 påbörjades registreringen av ChemoTechs TSE system, även kallat 
IQwave 3.0 CE, i Ukraina. Denna process blev klar precis innan Rysslands invasion av landet 
påbörjades.  
 
Bolaget har under våren haft löpande kontakt med distributören som redan hade en färdig 
lanseringsstrategi som fick avbrytas på grund av det rådande kriget. Ulis sjukhuset spelade 
en central roll i distributörens lanseringsstrategi, då det har ett direkt samarbete med 
landets sjukvårdsdepartement och har länge varit ett ledande sjukhus inom teknologi och 
innovation.  
 
Ordern uppgår till EUR 10,000. 
 
”Att vi idag har ett pågående krig i Europa är fruktansvärt och vi känner djup empati med det 
ukrainska folket som tappert kämpar för att försvara sitt hemland. Vi ser det som en 
självklarhet att göra vad vi kan för att hjälpa och att ChemoTechs TSE-teknologi nu kan spela 
en stor roll för cancersjuka i Ukraina ser vi som en extra betydelsefull händelse.”  - säger 
Mohan Frick VD och medgrundare till ChemoTech 
 
 
För mer information vänligen kontakta: 
Mohan Frick, VD 
 
+46 (0)10-218 93 00 
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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