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Scandinavian ChemoTech’s dotterbolag 
summerar ett mycket lyckat deltagande på 
ESVONC 
 
Förutom en mycket lyckad veterinärkongress för Vetiqure AB, publicerades även en poster 
där vår TSE-behandling av en häst visade ett enastående resultat. 
 
Efter en mycket lyckad kongress, där många av Europas främsta veterinärerna inom onkologi 
deltog, kan vi meddela att vår TSE™ teknologi och vetIQure™ skapade stor uppmärksamhet. 
 
Vi tackar arrangörerna för ESVONC samt de veterinärer från Evidensia och AniCura som 
aktivt hjälpte oss att knyta kontakter inom sina respektive organisationer.  
 
Ett speciellt tack går till veterinär Majbritt M.E Larsen, Specialist i hundens och kattens 
sjukdomar, ansvarig för onkologi vid Evidensia Specialistdjursjukhuset Helsingborg, för vårt 
samarbete som bland annat resulterat i postern som blev publicerad vid kongressen.  
 
Länk till pressmeddelandet där även postern finns publicerad 
 
”Det har varit ett intensivt veckoslut i Italien där vi för första gången mötte marknaden och 
där även den gamla statiska elektroporation fanns som utställare. Det känns som vår analys 
av marknaden och potentialen för TSE inom veterinärmedicin har varit helt korrekt. Intresset 
för en mindre destruktiv metod som är skonsammare och som minskar riskerna för nekros 
och inflammationer är mycket stor. Det gäller nu att vi fortsätter vårt fokus och skapar såväl 
kommersiella som kliniska framgångar från alla intresseanmälningar vi fick.”  - säger Mohan 
Frick VD för ChemoTech  
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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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