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Scandinavian ChemoTech AB offentliggör 
tilläggsprospekt 
 
EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, DIREKT 
ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, 
SCHWEIZ, SYDAFRIKA, SYDKOREA, ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION 
AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE ÅTGÄRDER 
ÄN SÅDANA ÅTGÄRDER SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT. 
 
Scandinavian ChemoTech AB (publ) (”ChemoTech” eller ”Bolaget”) har upprättat ett tillägg 
(”Tilläggsprospektet”) till det EU-tillväxtprospekt gällande teckning av units i den pågående 
företrädesemissionen i ChemoTech (”Företrädesemissionen”) som godkändes och 
offentliggjordes den 29 september 2022 (”Prospektet”). Tilläggsprospektet är en del av och 
ska läsas tillsammans med Prospektet.  
 
Tilläggsprospektet har upprättats med anledning av att ChemoTech, efter publicering av 
Prospektet, offentliggjorde genom pressmeddelanden den 18 oktober 2022, att (i) Bolagets 
Animal Care-division Vetiqure AB ingått ett distributionsavtal för den australiensiska och 
nyzeeländska veterinärmarknaden med Gamma Gurus Pty Ltd, samt (ii) en avsiktsförklaring 
avseende ett distributionsavtal på den nordamerikanska veterinärmarknaden med Avante 
Animal Health. Pressmeddelandena finns tillgängliga på Bolagets hemsida 
www.chemotech.se.  
 
Investerare som före offentliggörandet av detta Tilläggsprospekt har gjort en anmälan eller på 
annat sätt samtyckt till teckning av units i Företrädesemissionen har enligt artikel 23 i 
Prospektförordningen rätt att återkalla sin anmälan eller samtycke inom tre arbetsdagar från 
offentliggörandet av Tilläggsprospektet, det vill säga till och med den 25 oktober 2022. 
Återkallelse ska ske via e-post till emissioner@mangold.se. Investerare som anmält sig för 
teckning av aktier genom förvaltare ska kontakta sin förvaltare avseende återkallelse. 
Anmälan som ej återkallas inom angiven tid kommer att förbli bindande och om investerare 
önskar kvarstå vid sin teckning av units behöver denne ej vidta några åtgärder.  
 
Prospektet och Tilläggsprospektet finns tillgängliga på www.chemotech.se. För fullständiga 
villkor och övrig information om Företrädesemissionen hänvisas till Prospektet. 
 
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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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. 
 
Viktig information 
Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa 
jurisdiktioner vara föremål för restriktioner. Mottagare av detta pressmeddelande i de 
jurisdiktioner där detta pressmeddelande har publicerats, offentliggjorts eller distribuerats 
bör informera sig om och följa sådana restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett 
erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i ChemoTech i 
någon jurisdiktion. Inbjudan till berörda personer att delta i Företrädesemissionen kommer 
endast att ske genom det EU-tillväxtprospekt som Bolaget avser att offentliggöra med 
anledning av Företrädesemissionen.  
 
Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva 
eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan 
registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid 
gällande U.S. Securities Act från 1933. Informationen i detta pressmeddelande får inte 
offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt 
eller delvis, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, 
Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering 
eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande lagar och regler. 
 
Inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet lämnas inget erbjudande till 
allmänheten av värdepapper i något annat land än Sverige. I andra medlemsländer i den 
Europeiska Unionen kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i 
Prospektförordningen (EU) 2017/1129.  
 
Detta pressmeddelande innehåller viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets 
aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operationell utveckling. Ord som 
”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”tror”, ”uppskattar” och andra uttryck som 
innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som 
inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information 
är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom 
den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte 
någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att 
väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. 
 
 

http://www.chemotech.se/

