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Scandinavian ChemoTechs Animal Care-division 
tecknar exklusivt distributionsavtal för den 
australiensiska och nyzeeländska marknaden 
 
Vetiqure AB har idag inlett ett strategiskt samarbete med Gamma Gurus Pty Ltd genom att 
teckna ett exklusivt distributionsavtal för den australiensiska och nyzeeländska 
veterinärmarknaden. 
 
Efter mer än 12 månaders omfattande sökning och utvärdering av över 20 potentiella 
distributörer är vi mycket glada att kunna meddela att vårt förstaval, Gamma Gurus, nu har 
blivit en del av Vetiqure-familjen. Detta distributionsavtal kommer att generera en order av 
minst ett vetIQure™-system, ordern aktiveras efter godkännande av den lokala 
etikkommittén, innan slutet av januari 2023. 
 
Parallellt med detta avtal har ChemoTech också pågående diskussioner med Gamma Gurus 
för att expandera till den humana marknaden med IQwave™. 
 
"Jag är glad över att vi nu kan introducera vår TSE-teknik på den australiensiska och 
nyzeeländska veterinärmarknaden genom en mycket etablerad och kunnig distributör. Detta 
är verkligen en viktig marknad för Animal Care. Det är naturligtvis också en stor möjlighet för 
Human Care eftersom Australien och Nya Zeeland har de högsta frekvenserna av hudcancer. 
Vi ser att vår teknologi kan göra skillnad som en ny terapi i kampen mot bland annat denna 
form av cancer.” – säger Mohan Frick, VD för Scandinavian ChemoTech AB 
 
Om Gamma Gurus Pty Ltd 
Gamma Gurus samlar över 100 års erfarenhet av bilddiagnostik, strålterapi och hantering av 
radioaktivt material på ett ställe. Deras mål är att tillhandahålla oöverträffade lösningar och 
service till sina kunder med en professionell och problemfri attityd. Deras omfattande 
nätverk säkerställer att de kommer att kunna köpa de bästa produkterna från hela världen 
för att möta behoven hos den lokala sjukvården. Deras decennier av lokalkännedom 
garanterar att både leverantörer och kunder har stöd för att navigera i de komplexa 
regulatoriska, logistiska och tekniska nyanserna på de lokala marknaderna. 
 
För mer information vänligen kontakta: 
Mohan Frick, VD 
 
Tele: +46 (0)10-218 93 00 
Mail: ir@chemotech.se 
 
Certified Adviser: Erik Penser Bank, Tel: +46 8 463 80 00, E-mail: certifiedadviser@penser.se 
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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 2022-10-18 15:30 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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