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Scandinavian ChemoTech stärker finanserna 
genom att ta upp lån på 2,5 MSEK från styrelse 
och VD 
 
Bolaget har idag ingått ett avtal om att stärka sitt rörelsekapital genom att ta upp ett lån 
från fyra av dess styrelseledamöter, inklusive Bolagets VD. 
 
Avtalet som tecknades idag stärker Bolagets ekonomi för att säkerställa dess fortsatta 
verksamhet. 
 
Lånet tas upp till räntevillkor om 4% per kvartal på beviljat lån. Långivarna kommer att ges 
möjlighet att använda hela eller delar av utbetalt lån inklusive upplupen och obetald ränta 
till kvittning vid en nyemission.  
 
"Jag uppskattar stödet från styrelsen för att förlänga vår verksamhet in i 2023 vilket ger oss 
tillräckligt med tid för att skaffa långsiktigt kapital samt fortsätta vår intäktsfokuserade 
strategi." - säger Mohan Frick, VD för Scandinavian ChemoTech 
 
"Vi är inne i en mycket spännande period i företagets liv med många milstolpar uppfyllda och 
vi ser fram emot att fortsätta vår kommersialiseringsprocess." - säger Lars Hedbys, 
styrelseordförande i Scandinavian ChemoTech 
 

För mer information vänligen kontakta: 

Mohan Frick, VD 

Tel: +46 (0)10-218 93 00 

Mail: ir@chemotech.se 

 

Certified Adviser: Erik Penser Bank, Tel: +46 8 463 80 00, Mail: certifiedadviser@penser.se 

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 2022-08-16 08:15 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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