
   
Pressmeddelande 
Lund 31 augusti 2022 
 

Scandinavian ChemoTechs dotterbolag Vetiqure 
AB erhåller en första order från Hasvet Medikal 
AS 

Scandinavian ChemoTechs dotterbolag Vetiqure AB har idag erhållit en första order från 
den turkiska distributören Hasvet Medikal AS ”Hasvet”. Ordervärdet uppgår till 11 200 
EUR. 

Ordern följer på det exklusiva distributörsavtal mellan Vetiqure och Hasvet som tidigare 
kommunicerats. Genom ordern kan Hasvet påbörja marknadsföring i Turkiet och påvisa 
fördelarna med vetIQuresTM Tumörspecifika Elektroporationsteknik (TSE) för de många 
kliniker som bolaget täcker. Hasvets marknadsandel uppgår, enligt Hasvet själva, idag till 80 
% av den turkiska veterinärmedicinska marknaden, vilket skapar förutsättningar för en 
effektiv marknadsföring. 

Hasvet behövde inte invänta en lång registreringsprocess för att lägga denna order. Detta 
eftersom regelverket inom veterinärmedicin vanligtvis är betydligt enklare än det som gäller 
för humanmedicin. Dessutom är fyra av Hasvets anställda veterinärer utbildade och 
certifierade på vetIQureTM systemet till följd av att Vetiqure under vintern besökte bolaget i 
samband med att tekniken utvärderades.  

”Det är glädjande att se att Hasvet är så energiska över att få påbörja lanseringen i Turkiet 
där intresserade kliniker redan har hört av sig till oss. När vi igår meddelande dessa att 
Hasvet numera är vår lokala distributör, har de varit mycket imponerade och glada. Vi 
hoppas nu att de inom kort kommer genomföra TSE-behandlingar i Turkiet och att vi snart 
skall få se fler och större order.” - säger Mohan Frick, VD för Scandinavian ChemoTech AB 

Om Hasvet 
Hasvet grundades 1996 med syftet att importera, sälja och återförsälja tjänster av 
veterinärmedicinska apparater. Under årens lopp har de aldrig avvikit från sitt fokus på 
djurhälsa. Bolaget har alltid erbjudit innovativa och kreativa produkter till veterinärer för 
djurhälsoändamål. 
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Tele: +46 (0)10-218 93 00 
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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 2022–08–31 11:00 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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