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Scandinavian ChemoTechs dotterbolag Vetiqure 
AB skriver exklusivt distributörsavtal för Turkiet 
med Hasvet Medikal AS 

Vetiqure AB har idag signerat ett exklusivt distributörsavtal med Hasvet Medikal AS 
”Hasvet” som är marknadsledande inom veterinärmedicin i Turkiet.  

Turkiet med sina 84 miljoner invånare är en av Europas absolut största marknader och har 
därmed en mycket stor potential trots den ansträngda ekonomiska situation som landet 
befinner sig i. I landet finns ca 4 miljoner katter och 2.5 miljoner hundar.  

Hasvet, som i grunden är ett bolag som startades och fortfarande drivs av veterinärer, har 
växt i snabb takt och är idag den stora marknadsledaren av medicinteknik inom 
veterinärmedicin i landet. Hasvet är även aktiva i flera andra länder i Mellanöstern, även om 
detta distributörsavtal initialt enbart berör Turkiet. Enligt Hasvet är andelen 
cancerbehandlingar som utförs på klinikerna i Turkiet i dagsläget betydligt lägre än norra 
Europa. Detta är något som Hasvet har som mål; att öka medvetenheten om cancerupptäckt 
och behandling på kliniker, som de har gjort inom andra områden. Hasvet-gruppen 
sysselsätter nästan 300 personer varav 55 är veterinärer. 

"Vi på Hasvet är glada över att börja samarbeta med Vetiqure AB. Sedan den första dagen vi 
etablerades har försäljning av produkter och vinst alltid legat i bakgrunden. Vårt främsta mål 
är att vara ett botemedel för djur, våra kära vänner. Vi är ett företag som växer med sina 
samarbetspartners, med hjälp av deras innovativa produkter. Vi hoppas att vårt samarbete 
kommer att fortsätta att öka under de kommande åren.” – säger Murat Güç, Assistant 
General Manager Hasvet 

”Förhandlingarna med Hasvet har pågått i snart 6 månader och vi är glada att vi nu har 
skapat förutsättningarna för att introducera vetIQure™ och TSE för veterinärmarknaden i 
Turkiet. Även om vi har stora förhoppningar om en snabb etablering måste vi vara ödmjuka 
inför den tid det faktiskt kommer att ta då behandlingen är ny för på den turkiska 
marknaden men är den något bolag som rätt kapacitet och rätt kompets för en snabb och 
framgångsrik etablering så är det Hasvet.” - säger Mohan Frick, VD Scandinavian 
ChemoTech. 

Om Hasvet 
Hasvet grundades 1996 med syftet att importera, sälja och återförsälja tjänster av 
veterinärmedicinska apparater. Under årens lopp har vi aldrig avvikit från vårt fokus på 
djurhälsa. Vi har alltid erbjudit innovativa och kreativa produkter till veterinärer för 
djurhälsoändamål. Hasvets marknadsandel uppgår idag till 80% av den turkiska 
veterinärmedicinska marknaden. 



   
 
 
 
För mer information vänligen kontakta: 
Mohan Frick, VD 
 
Tele: +46 (0)10-218 93 00 
Mail: r@chemotech.se 
 
Certified Adviser: Erik Penser Bank, Tel: +46 8 463 80 00, E-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 2022–08-30 08:30 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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