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Hänvisning till Memorandum
Alla investeringar i värdepapper är förenade med risktagande. I Memorandumet för Scandinavian ChemoTech AB (publ)
(”ChemoTech” eller ”Bolaget”) finns en beskrivning av potentiella risker som är förknippade med Bolagets verksamhet och dess värdepapper. Innan ett investeringsbeslut fattas bör dessa risker, tillsammans med övrig information i det kompletta Memorandumet
genomläsas. Memorandumet offentliggörs den 4 november 2016 och finns därefter tillgängligt för nedladdning på ChemoTechs
(www.chemotech.se) och Västra Hamnen Corporate Finance (www.vhcorp.se) respektive hemsidor.

Scandinavian ChemoTech AB (publ)
ChemoTech är ett Life Science-bolag med sin bas i IDEON Science Park i Lund som är inriktat på att utveckla behandlingsformer
för olika typer av cancertumörer och avancerad smärtkontroll för smärttillstånd orsakade av metastaserad cancer som spridit
sig till ryggraden. ChemoTech har omfattande kunskaper inom elektrokemoterapi, som utgör basen inom Bolagets terapiområden. ChemoTech erbjuder en ny generation av elektrokemoterapibehandling för en rad olika cancerindikationer och planerar för
en expansion av verksamheten till avancerad elektroterapeutisk smärtkontroll och minimalinvasiv behandling av prostatacancer.
Målet är att initialt göra behandlingar ekonomiskt tillgängliga för majoriteten av befolkningen i Asien, Afrika och Mellanöstern.

Highlights
• Unik produkt för elektrokemoterapi.
• Elektrokemoterapi är en erkänd metod med ett godkänt europeiskt standardprotokoll.
• Billigare alternativ för cancerbehandling i utvecklingsländer
utgör en mycket stor marknad med begränsad konkurrens.
• Pipeline med ytterligare projekt inom cancerområdet.
• Stark organisation och ägarbas.
IQWave™ kombinerar traditionell elektrokemoterapi med
tumöranpassad och mer kontrollerad fördelning av det elektromagnetiska fältet, vilket förbättrar täckningen av de elektriska strömmarna inom det behandlade området. Med kalibreringssystemet IQ™ och handredskap med anpassade
elektroder kan den behandlande läkaren använda appliceringsnålar i olika upptagningsområden, en unik teknologi som gör
det möjligt att behandla tumörer som är svåra att nå med traditionell elektrokemoterapibehandling. Bland annat är tumörer i munhålan och tungroten svåråtkomliga med existerande
applikationer som erbjuds av konkurrenter. Tack vare möjligheten att integrera behandlingsspecifika patientjournaler i
IQWave™ kommer de behandlande läkarna i framtiden kunna
utbyta anonym patientdata med varandra och därmed uppnå
ett effektivt kunskapsutbyte.
Elektrokemoterapi är idag en erkänd metod med ett godkänt
europeiskt standardprotokoll. Genom att påverka tumörens
celler med 5 kHz pulserande elektriska fält bildas kanaler i cellernas plasmamembran, vilket ökar passagen av cytotoxiska
läkemedel in i tumörcellerna. Elektrokemoterapi har i stora
multisite-studier visat sig särskilt verksamt med Bleomycin,
ett cytostatikum som är overksamt utanför tumörcellerna
men som genom påverkan av pulserande elektriska fält kan
strömma in i tumörcellerna och bryta ner dess DNA varvid cellerna dör. De förhållandevis låga kostnaderna för elektrokemoterapibehandling (gäller såväl för utrustning som behandlingsspecifika kostnader) gör metoden attraktiv även för länder
utanför Europa där metoden redan är etablerad och relativt
snabbt kan generera försäljning och ett betydande kassaflöde.
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Bolagets målsättning initialt är att erbjuda kostnadseffektiv
cancerbehandling till patienter med huvud- och nackcancer
samt bröstcancer. Kommersialisering kommer i ett första steg
ske i Indien, Filippinerna och Iran.
Mer än 50 procent av samtliga fall av huvud- och nackcancer sker i Asien och specifikt i Indien där det utgör 30 procent av samtliga cancerfall. Mellan 60 - 80 procent av patienterna uppsöker sjukvården i sent skede. Samma trend går att
utröna i samtliga semi-utvecklade länder, oavsett kontinent
och indikation. Bara i Indien uppgår antalet patienter som är
i behov av palliativ vård för huvud- och nackcancer till cirka
160 000 patienter årligen.
Bolagets fokus på den filippinska och iranska marknaden
är bröstcancer. Med 18 000 nya patienter på Filippinerna och
10 000 nya patienter i Iran varje år är marknadspotentialen för
en kostnadseffektiv behandlingsmetod mycket stor även här.
Utöver etableringen av IQWave™ har Bolaget två ytterligare
projekt inom cancer, D-ESPC™ och D-EMIS™. D-ESPC™
syftar till att behandla smärta relaterad till metastaser i ryggraden, så kallad sekundär skelettcancer, som ofta är förenad
med en svår smärtproblematik. Bolaget kommer under 2017
intensifiera utvecklingen av D-ESPC™, bland annat genom
att initiera en klinisk studie av denna behandlingsmetod under
andra halvåret. D-EMIS™ syftar till att utveckla en minimalinvasiv behandling av prostatacancer. Målsättning med behandlingen är att utöver en effektiv cancerbehandling även minimera risken för de biverkningar som är associerade med dagens
behandlingsmetoder.
Bolagets samlade kunskap och expertis är omfattande. Grundaren Bertil Persson har arbetat med medicinsk radiofysisk
sedan 1980-talet och är en av de personer som utvecklat elektrokemoterapin till en effektiv behandlingsmetod. Göran Hellers har på motsvarande sätt en mycket lång klinisk erfarenhet, bland annat som chef för kirurgavdelningen vid Huddinge
sjukhus i Stockholm. Utöver dessa har Bolaget också en Global
Application Specialist i Indien som utbildat och guidat läkare i
fler än 100 behandlingar.

Transaktionen
ÄGANDE FÖRE ERBJUDANDET

SAMMANFATTNING AV VILLKOREN

Teckningskurs
Teckningsperiod
Handelsplats

60 SEK
7 november 18 november 2016
Nasdaq First North

Namn

% kapital

% röster

Fricks Property & Equity
Invest AB*

Aktier
357 000

30,1%

44,4%

Hellers Medical AB**

337 000

28,4%

32,0%

61 250

5,2%

2,9%
2,9%

Martin Jerndal

Första dag för handel

6 december 2016

Elbema Fastigheter AB***

61 250

5,2%

Erbjudandets storlek

16,5 MSEK

Bertil Persson

50 000

4,2%

2,4%

10,3 MSEK

Anders Frick

45 000

3,8%

2,2%

Urban Jansson

25 000

2,1%

1,2%

Batten AB

25 000

2,1%

1,2%

ANMÄLAN

LMK Forward AB

25 000

2,1%

1,2%

Anmälan om förvärv av aktier ska avse lägst 100 aktier. Anmälan om förvärv av aktier kan göras elektroniskt via Mobilit
BankID på www.aktieinvest.se/chemotec2016 eller via en särskilt upprättad anmälningssedel som lämnas till Aktieinvest
FK. Anmälningssedeln finns tillgänglig på ChemoTechs hemsida (www.chemotech.com), Västra Hamnens hemsida (www.
vhcorp.se) och Aktieinvest FKs hemsida (www.aktieinvest.se).

Lars Peter Harbing, privat och
via bolag

20 000

1,7%

1,0%

Teckningsåtagande

MOTIV TILL ERBJUDANDET

Företagets målsättning är att i ett andra steg, genom produktutveckling och kliniskt samarbete med universitetssjukhus i
bland annat Skandinavien, utveckla och etablera elektrokemoterapi för ytterligare indikationer:
• Tredje generationens elektrokemoterapi - Behandling av
cancerrelaterad smärta till följd av metastaser i ryggraden.
• Fjärde generationens elektrokemoterapi - Behandling av
prostatacancer och levermetastaser.
• Femte generationens elektrokemoterapi - Behandling av
cancer i inre organ genom öppen kirurgi eller genom laparoskopi (så kallad titthålskirurgi).
Samtliga utvecklingsområden är förknippade med flertalet nya
patent samt kliniska studier.
Det förestående Erbjudandet riktar sig till allmänheten i
Sverige och består av nyemitterade aktier i ChemoTech. Vid
fullteckning tillförs Bolaget 16,5 MSEK före avdrag för emissionskostnader. Erbjudandet syftar till att säkerställa resurser för utveckling av tredje generationens elektrokemoterapi
mot smärta relaterad till metastaser i ryggraden. Den kliniska
studien för denna indikation är planerad att genomföras vid
två sjukhus i Skandinavien under 2017 och samtal med de
berörda sjukhusen pågår för närvarande. Likviden från Erbjudandet avses huvudsakligen användas enligt följande:
• 4 MSEK - framtagande av produktprototyper,

Övriga
Totalt

181 000

15,2%

8,7%

1 187 500

100,0%

100,0%

* Kontrolleras av Mohan Frick
** Kontrolleras av Göran Hellers
*** Kontrolleras av Anna Jerndal, maka till styrelseledamot Martin
Jerndal

Teckningsåtaganden
Namn
LMK Forward AB

Summa
(SEK)

Procent av
Erbjudandet

1 500 000

9,1%

Gary Eriksson

900 000

5,5%

Martin Jerndal

825 300

5,0%

Elbema Fastigheter AB

825 300

5,0%

Urban Jansson

750 000

4,5%

Batten AB

750 000

4,5%

Christian Ask

720 000

4,4%

Per Vasilis

690 000

4,2%

Gerhard Dal

675 000

4,1%

Kristian Kierkegaard

675 000

4,1%

Anders Frick

300 000

1,8%

Oliver Molse

300 000

1,8%

Lars Peter Harbing

240 000

1,5%

Arne Bernroth

199 920

1,2%

Leif Zagerholm

150 000

0,9%

Jon Jonung

150 000

0,9%

Martin Wittberg

150 000

0,9%

Niclas Löwgren

150 000

0,9%

Fricks Property & Equity Invest AB

100 020

0,6%

Johan Marnfeldt

100 020

0,6%

Roland Magnusson

79 980

0,5%

Kristina Hansson

49 980

0,3%

10 280 520

62,3%

Totalt

• 8 MSEK - genomförande av en mindre klinisk multisitestudie (25 - 50 patienter) för smärtbehandling av ryggmetastaser.
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VD har ordet
När jag, tillsammans med läkaren Göran Hellers och professor
Bertil Persson, startade ChemoTech för två år sedan hade vi en
grundläggande målsättning för verksamheten: att ta fram innovativa produkter som kan göras tillgängliga för majoriteten
av de som drabbas av cancer runt om i världen. Denna ambition utgör själen i ChemoTech och innebär att vi strävar efter
att varje investerad krona ska hjälpa så många cancersjuka som
möjligt världen över.
Det första resultatet av vår ambition är produkten
IQWave™, som utvecklats för att förbättra behandling av
cancertumörer genom så kallad elektrokemoterapi. Produkten är utvecklad så att handhavande och kostnad är anpassade
efter marknadsförutsättningarna i Asien, Afrika och Mellanöstern. Konkret innebär detta att IQWave™ är enkel att transportera och att kostnaden per behandling inte är högre än att
majoriteten av patienterna ska ha råd att själva betala för den.
På så vis blir hela sjukförsäkrings- och ersättningsproblematiken mindre relevant.
Med IQWave™ har vi förbättrat elektrokemoterapibehandlingen på flera avgörande punkter. Vi har nu en intelligent metod som tack vare tekniska innovationer gör det möjligt att anpassa behandlingen till olika tumörer och att hela
cancerområdet blir behandlat, vilket är en betydande brist i
den första generationens elektrokemoterapi.
Vi har också gjort det möjligt att skapa specifika och anpassade behandlingsprotokoll för olika cancerindikationer. Innebörden av detta är att vi – till skillnad från första generationens
elektrokemoterapibehandling – anpassar de elektriska impulserna efter tumörens karakteristika. Den första generationens
elektrokemoterapibehandlingar genomförs med samma kraft,
vilket kan ge bränneffekter istället för att man uppnår avsedd
effekt.
Goda möjligheter att introducera IQWave™ i stora delar
av världen
Möjligheterna att introducera IQWave™ i stora delar av världen bedömer jag som mycket goda. Trots att Bolaget är ungt
finns ChemoTech redan representerat i Indien, Iran och Filippinerna. Vi har också mycket goda förutsättningar att med vår
befintliga teknologiska plattform expandera till nya, intressanta behandlingsområden.
ChemoTech samarbetar idag med flera sjukhus i Indien där
vi efter utbildning i vår metod har börjat fakturera för behandlingarna. I somras anordnade vi den första läkarkonferensen
för ”Andra Generationens Elektrokemoterapi” i Chennai och
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Hyderabad och möttes av mycket stort intresse. En bidragande
orsak till framgångarna i Indien är att jag, tillsammans med flera
av mina kollegor, jobbat med den första generationens elektrokemoterapi på denna marknad.
Redan under utvecklingen av IQWave™ initierades kontakter för att ta IQWave™ till Iran. Vi ser med spänning fram
emot utvecklingen för IQWave™ i ett land som präglas av
stora förändringar såväl ekonomiskt som politiskt.
Filippinerna är världens tredje största engelskspråkiga land
sett till befolkningsmängden. Landet har också en stark ekonomisk tillväxt och är därmed en mycket intressant marknad
för ChemoTech. Jag har personligen besökt landet vid flera
tillfällen de senaste åren, bland annat för att delta i de första
förhandlingarna med Filippinernas regulatoriska myndigheter (FDA), samt deltagit i etiska kommitée-ansökningar på två
ledande sjukhus.
När vi slutfört den förestående emissionen och den efter-

följande listningen på Nasdaq First North, kommer vi att intensifiera den kliniska utvecklingen av D-ESPC (Dynamic Electro
Stimulated Pain Control), som är en ny metod utvecklad för att
kontrollera smärta orsakad av metastaser i ryggraden. Vi räknar med att kunna initiera en klinisk studie av denna behandlingsmetod under andra halvåret 2017. Cirka 80 procent av alla
patienter med cancer som spridit sig får metastaser i ryggraden
eller i skelettet (så kallad sekundär skelettcancer), vilket ofta
innebär en svår smärtproblematik. Potentialen för vårt smärtbehandlingskoncept är därmed mycket stor och vi kommer att
inrikta oss på Europa som primär marknad.
Vi avser också att påbörja arbetet med att ta fram en
behandlingsmetod för ytterligare en indikation under 2017
eller 2018. Den exakta tidpunkten för när detta arbete kommer att inledas avgörs av hur pass resurskrävande och hur
utsträckt i tid studien av smärtbehandling av sekundär skelettcancer kommer att bli.
Mina rötter är i Indien
Viljan att hjälpa behövande har alltid varit en central del i mitt
liv och har sina rötter i min egen bakgrund. Jag föddes i en
förort till Chennai i Indien där jag tillbringade mitt första lev-

nadsår under mycket fattiga förhållanden. Min biologiske far
blev lämnad med fem barn att försörja samtidigt som han led
av lepra. Sjukdomen saknade vid tidpunkten behandlingsmöjligheter, vilket gjorde det omöjligt för honom att försörja mig
och mina syskon. Följden blev att jag blev skickad till ett barnhem där jag efter ett år blev adopterad till Sverige. Det är därför inte någon slump att jag engagerat mig i just Indien.
ChemoTech – en investering för en bättre värld
En investering i ChemoTech innebär inte bara en investering
i ett lovande Life Science-bolag. Det är också en investering
för en bättre värld genom en bättre och tillgängligare sjukvård
för miljoner av människor för vilka de ekonomiska hindren idag
är alldeles för höga. Jag har på olika sätt och i olika positioner
varit aktiv inom den medicinska branschen i många år, men jag
har aldrig känt ett så stort engagemang och ett så stort hopp
om framtiden som jag gör i min roll i ChemoTech.

Lund, den 4 november 2016
Mohan Frick
CEO
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Marknad
ChemoTech är ett medicintekniskt bolag som använder elektrokemoterapi, en väl beprövad och dokumenterad behandlingsmetod för
behandling av solida, maligna tumörer samt smärtkontroll till följd av långt framskriden cancer. Genom att påverka tumörens celler
med hjälp av elektriska fält bildas kanaler i cellernas plasmamembran, vilket ökar möjligheten till passage av cytotoxiska läkemedel in i
tumörcellerna. Geografiskt inriktas fokus på tillväxtekonomier som Indien och Filippinerna där patientbehovet av elektrokemoterapi är
betydande. Behandlingskostnad jämfört med andra cancerterapier är låg, vilket gör elektrokemoterapi tillgängligt för en stor andel av
patienter som annars inte haft tillgång till behandling av en ofta långt utvecklad cancer.
Indiska marknaden
ChemoTech har redan idag en etablerad verksamhet i Indien.
De cancerindikationer Bolaget fokuserar på är olika former av
huvud- och nackcancer samt bröstcancer. Vid utgången av oktober månad 2016 hade ett 30-tal behandlingar genomförts med
Bolagets produkt IQWave™, varav Bolaget erhållit betalning
för 20 av dessa behandlingar.
I Indien registreras cirka 1 miljon nya cancerpatienter varje i
år vilket gör cancer till ett av de största hälsoproblemen i landet.1 Indien särskiljer sig mot andra länder primärt inom området för cancer i huvud och nacke. Av samtliga globala fall av
huvud- och nackcancer inträffar uppemot 60 procent i Asien,
och är särskilt vanligt förekommande i Indien. I Indien utgör
denna typ av cancer cirka 30 procent av samtliga fall. Mellan
60 och 80 procent av de patienter som undersöks uppvisar
långt gången sjukdom. Motsvarande siffra i utvecklade länder
uppgår till 40 procent. Antalet nya patienter huvud- och nackcancer uppgår till cirka 200 000 varje år, varav cirka 160 000
patienter uppsöker vården i sent skede.
Adresserbar marknad Indien
Den adresserbara marknaden i Indien, det vill säga palliativ
vård av huvud- och nackcancer, beräknas av Bolaget uppgå till
cirka 160 000 patienter årligen. En stor fördel för ChemoTechs
andra generationens elektrokemoterapibehandling är att den
1

Globocan, 2012

lämpar sig i situationer där kirurgi och strålbehandling ej givit
önskade resultat eller varit praktiskt omöjlig att genomföra.
Filippinska marknaden
ChemoTech har under hösten 2016 etablerat en organisation på
Filippinerna. Behandlingar har skett på sjukhusen Asian Hospital och Makati Hospital, båda belägna i Manila. Fokus för den
filippinska marknaden är lokalt spridd bröstcancer.
Filippinerna är världens tredje största engelskspråkiga land sett
till befolkningsmängden om 100 miljoner invånare med tvåsiffrig årlig ekonomisk tillväxt. Under 2012 registrerades cirka
100 000 nya fall av cancer på Filippinerna. De vanligast förekommande cancerformerna bland män är cancer i lungorna
(8 822 nya fall) och levern (5 441 nya fall). Bland kvinnor är de
vanligaste cancerformerna bröstcancer (18 327 nya fall) och
livmoderhalscancer (6 670 nya fall). Under 2012 avled 59 012
personer på grund av cancer. Den mest dödliga indikationen var
lungcancer (10 369 avlidna), följt av levercancer (7 434 avlidna). 2
Adresserbar marknad Filippinerna
Bolagets fokus på den filippinska marknaden är lokalt spridd bröstcancer. Med 18 0003 nya bröstcancerpatienter varje år är marknadspotentialen för en kostnadseffektiv behandlingsmetod mycket stor.
2

Globocan, 2012

3
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Cancer i Indien
DELHI - världens högsta incidens gallblåsecancer hos
kvinnor.
WARDHA - världens högsta incidens av muncancer hos
män.
INDIEN

KOHIMA - en av världens högsta incidenser av cancer
i näsa och svalg.
AIZAWL - världens högsta incidens av svalgcancer och
tungcancer hos män.
PONDICHERRY - bland världens högsta incidens av
cancer i näsa och svalg.

Källa: International Journal of Head and Neck Surgery, January-April 2013;4(1):29-35
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Incidens cancer Indien
Män
35%

Incidens cancer Filippinerna
Män

Kvinnor

Kvinnor

35%

30%

30%

25%

25%

20%

20%

15%

15%

10%

10%

5%

5%

0%

0%

Källa: International Journal of Head and Neck Surgery, January-April
2013;4(1):29-35

Källa: Globocan, 2012

Iran
Redan under utvecklingen av IQWave™ etablerades kontakter
för att ta IQWave™ till Iran. Etableringen är dock fortfarande
i ett tidigt skede även om ett konkret intresse finns som kan resultera i försäljning av utrustning under innevarade år eller 2017.
ChemoTechs fokus på den iranska marknaden är för närvarande
långt framskriden bröstcancer.

Europeiska marknaden
Den europeiska marknaden kommer bli relevant i ett längre perspektiv då Bolaget redan idag har en utvecklingsportfölj som innefattar smärtlindring i samband med sekundär skelettcancer, ett
tillstånd som är mycket smärtsamt och som på ett omfattande sätt
påverkar den drabbade genom funktionsnedsättning.

Under 2012 registrerades 84 829 nya fall av cancer i Iran. De
vanligast förekommande cancerformerna bland män är magcancer (6 640 nya fall) och uninblåsecancer (4 277 nya fall).
Bland kvinnor är de vanligaste cancerformerna bröstcancer
(9 795 nya fall) och tjocktarmscancer (3 352 nya fall). Under
2012 avled 53 350 personer på grund av cancer. Den mest dödliga indikationen var magcancer (8 247 avlidna), följt av matstrupecancer (4 915 avlidna).4
Adresserbar marknad Iran
På grund av tidigare sanktioner från USA och Europa har Iran
under lång tid saknat moderna metoder för cancerdiagnostik
och behandling. Den sjukvård som drivs i landet sker till övervägande del i privat regi. Bröstcancer, som har högst incidens i
landet, drabbar många gånger iranska kvinnor tidigare i livet än
i Europa och i jämförelse med många västerländska ekonomier,
där screening för bröstcancer är långt utvecklad, sker screening för bröstcancer på en väldigt låg nivå i Iran. Med cirka
10 000 nya cancerpatienter varje år, där det befintliga systemet
för diagnostik och behandling är otillräckligt, finns det stor
potential för Bolagets produkt IQWave™.

4

Globocan, 2012

Under 2012 registrerades 3 420 021 nya fall av cancer i hela
Europa. De vanligast förekommande cancerformerna bland
män är prostatacancer (400 364 nya fall) och lungcancer (290
904 nya fall). Bland kvinnor är de vanligaste cancerformerna
bröstcancer (458 718 nya fall) och tjocktarmscancer (205 323
nya fall). Under 2012 avled 1 756 331 personer på grund av cancer. Den mest dödliga indikationen var lungcancer (353 848
avlidna), följt av tjocktarmscancer (214 866 avlidna).5
Adresserbar marknad Europa
På den europeiska marknaden kommer ChemoTech i ett första
steg fokusera på sekundär skelettcancer. I Sverige diagnostiseras cirka 10 000 patienter med sekundär skelettcancer varje år.
Bolaget gör bedömningen att cirka 25 procent av dessa patienter behöver avancerad smärtkontroll och att varje patient
i genomsnitt behöver två behandlingar, vilket ger en adresserbar marknad i Sverige om 5 000 behandlingar årligen med
ChemoTechs produkt. Motsvarande siffra för Storbritannien
och Tyskland är 35 000, respektive 42 000 behandlingar årligen. Initiala uppskattningar från Bolaget pekar på ett försäljningspris per behandlingsenhet som är högre än för IQWave™
samt kostnad för engångsartiklar om cirka € 1 500 per behandling. Potentialen för ChemoTechs smärtbehandlingskoncept i
Europa bedöms därmed som mycket stor.
5

Globocan, 2012
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Verksamhet
ChemoTech är ett Life Science-bolag med sin bas i IDEON Science Park i Lund som är inriktat på att utveckla behandlingsformer för
olika typer av cancertumörer och avancerad smärtkontroll för smärttillstånd orsakade av metastaserad cancer som spridit sig till ryggraden. ChemoTech har omfattande kunskaper inom elektrokemoterapi, som utgör basen inom Bolagets terapiområden. ChemoTech erbjuder en ny generation av elektrokemoterapibehandling för en rad olika cancerindikationer och planerar för en expansion av verksamheten
till avancerad elektroterapeutisk smärtkontroll och minimalinvasiv behandling av prostatacancer. Forskning och utveckling är för närvarande koncentrerad på att utveckla terapiområdet elektroterapeutisk smärtkontroll.
IQWave™

IQWAVE™

ChemoTechs produkt IQWave™ kombinerar traditionell elektrokemoterapi med tumöranpassad och mer kontrollerad fördelning av det elektromagnetiska fältet, vilket förbättrar täckningen
av de elektriska strömmarna inom det behandlade området. Med
kalibreringssystemet IQ™ och handredskap med anpassade
elektroder kan den behandlande läkaren använda appliceringsnålar i olika upptagningsområden, en unik teknologi som gör det
möjligt att behandla tumörer som är svåra att nå med traditionell
elektrokemoterapibehandling. Bland annat är tumörer i munhålan och tungroten svåråtkomliga med existerande applikationer
som erbjuds av konkurrenter.
Tack vare möjligheten att integrera behandlingsspecifika
patientjournaler i IQWave™ kommer de behandlande läkarna
i framtiden kunna utbyta anonym patientdata med varandra.
På så viss uppnås ett effektivt kunskapsutbyte.
Vilka cancerformer kan ChemoTech behandla?
ChemoTech kan idag med sin första produkt IQWave™
behandla en rad olika cancerformer. Cancer på huvud, nacke
och i munhålan, som är frekvent förekommande i Indien, och
bröstcancer är två av de cancersjukdomar som Bolaget har
behandlat framgångsrikt. Elektrokemoterapi kan även användas för behandling av melanom och hudcancer som inte tillhör melanomklassen. Inriktningen är primärt palliativ, det vill
säga lindrande behandling i livets slutskede, men effekten av
behandlingen kan även i vissa fall vara kurativ, det vill säga
botande.

Bolagets produkt, IQWave™ , möjliggör tumöranpassad och mer
kontrollerad fördelning av det elektromagnetiska fältet.

AFFÄRSMODELL

ChemoTechs affärsmodell baseras på två typer av intäkter: försäljning av Bolagets produkt IQWave™ (€ 40 000 per enhet)
samt tillhörande engångsartiklar i form av behandlingskit
(€ 300 - 600per behandlingskit). På detta sätt kommer ChemoTech över tid att få en betydande del av sin omsättning från
återkommande intäkter som inte är lika känsliga för svängning
i konjunkturen. Försäljningen sker antingen i egen regi direkt
till Bolagets kunder eller via utvalda samarbetspartners.

Elektrokemoterapins faser
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FAS 1

FAS 2

FAS 3

FAS 4

Elektrokemoterapi startar med
att cytostatika (cellgifter) ges till
patienten. Cytostatika, som exempelvis Bleomycin, är overksamt utanför tumörcellerna varför effekt
och behandling endast kan uppnås
genom att cytostatikan tar sig in i
tumörcellen.

Genom att behandla tumörcellen
med IQWave™ blir cellmembranen reversibelt permeabla
(förmågan att släppa igenom substanser), vilket gör att cytostatikan
kan tränga in i cellkärnan. Genom
att öka genomsläppligheten krävs
betydligt lägre dos cytostatika för
att uppnå effekt vilket också kraftigt reducerar möjliga biverkningar.

Efter behandling med IQWave™
återgår tumörcellen till sin ursprungliga form vilket gör att cytostatikamolekylerna fångas inuti
tumörcellen och bryter ned den.

1.Cellens DNA bryts ned av cytostatikabehandlingen.
2.Kapillärerna koagulerar vilket
medför att näringstillförseln till
cellerna blockeras.
3. Förutsättningar för immunologisk effekt mot cancercellerna
skapas genom aktivering av immunförsvaret.
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Stegvis marknadsetablering
ChemoTechs andra strategiska hörnsten utgörs av en stegvis
etablering på intressanta geografiska marknader. Bolaget är
idag närvarande i Indien, Filippinerna och Iran. En marknadsetablering i Europa planeras att ske i samband med lanseringen
av Bolagets elektroterapeutiska smärtbehandling.
ChemoTech får ständigt förfrågningar från aktörer på nya
marknader avseende IQwave™. För nuvarande har Bolaget
gjort ett strategiskt val att inte bredda marknadsetableringen
utanför de tre kärnmarknaderna och dess grannländer. En
avsiktsförklaring har dock skrivits för ett 50/50 joint venture
med en lokal aktör i Hongkong för att under kontrollerade former påbörja en framtida lansering på den kinesiska marknaden.
Bolagets marknadsinsatser fokuseras mot strategiskt viktiga sjukhus och kliniker med stor patientgenomströmning
och potential att utföra minst tre behandlingar per vecka
och IQWave™-enhet. På längre sikt, när behandlingen blivit
etablerad på respektive sjukhus och klinik, är målsättningen
att varje IQWave™-enhet ska ska utföra minst fem till sju
behandlingar per vecka.
Indien
I Indien har ChemoTech varit närvarande sedan oktober 2015.
Målsättningen för den indiska verksamheten är att göra avancerade elektrokemoterapibehandlingar tillgängliga för så
många patienter som möjligt. Att ChemoTechs första produkt
IQWave™, till skillnad från konkurrerande lösningar, är enkel
att hantera och transportera, är en viktig konkurrensfördel på
den indiska marknaden. Det indiska bolaget har nyligen rekryterat kvalificerad personal för marknadsföring och försäljning i
Chennai, Hyderabad. Bolaget har påbörjat en rekryteringsprocess för KAM-positioner i Mumbai, Delhi och Bangalore (centrala delarna av Indien). Rekryteringsprocessen förväntas vara
klar under inledningen av 2017. Bolaget ämnar fortsättnings-

vis även få IQWave™-behandlingen att omfattas av landets
sjukförsäkringssystem, varför ChemoTech nyligen påbörjat ett
samarbete med indiska hälsodepartementet för att genomföra
en multisite-studie för IQWave™ för behandling av patienter med huvud- och nackcancer. Parallellt med att etablera
IQWave™ som en kostnadseffektiv lösning på den indiska
marknaden, planerar det indiska bolaget för en vidare expansion till utvalda länder i Sydostasien under 2017.
Filippinerna
I Filippinerna befinner sig ChemoTechs verksamhet i ett förberedande stadium. Organisationen i Filippinerna har under
2016 arbetat för att få alla nödvändiga tillstånd från de filippinska myndigheterna och under inledningen av 2017 förväntas
de första IQWave™-behandlingarna ske i landet. På grund av
bolagsjuridiska orsaker bearbetar ChemoTech den filippinska
marknaden genom ett bolag som ägs av bolagets regionchef.
Etableringen av det egna bolaget kommer ske så snart den första kommersiella ordern är på plats. Under 2017 kommer fokus
att ligga på affärsutveckling och på att expandera personalstyrkan med klinisk expertis, alternativt identifiera den bästa
partnern för den framtida utvecklingen i landet. Målsättningen
är att under 2018 vara närvarande på alla stora cancerkliniker
i landet.
Iran
I Iran är ChemoTech representerat av en samarbetspartner
med mångårig erfarenhet av den iranska marknaden. Målsättningen är att under 2017 tillsammans med iranska sjukhus
genomföra 15 framgångsrika behandlingar och erhålla nödvändiga tillstånd från de iranska myndigheterna. När nödvändiga
tillstånd är på plats har ChemoTechs partner indikerat stort
intresse IQWave™ och en försäljning redan under 2017.

Karta över Bolagets aktuella närvaro globalt

IRAN
Förberedande aktiviteter.
I Q3 2016 presenterades
IQWave™ för key opinion
leaders.

INDIEN
Aktiva sedan 2015. Indiska
dotterbolaget är representerat
i Chennai och Hyderabad
där marknadsföring och
försäljning är i full gång. En
rekrytering har påbörjats
för en vidare expansion till
Mumbai, Delhi och Bangalore under inledningen av Q4
2016. Vid utgången av oktober
månad 2016 hade ett 30-tal
behandlingar genomförts,
varav Bolaget erhållit betalning för 20 av dessa.

FILIPPINERNA
Förberedande aktiviteter. Första behandlingarna förväntas
ske i Q1 2017.
Under 2016 har Bolaget
presenterat inför filippinska
motsvarigheten till FDA och
inför etiska råden vid tre
sjukhus i Manila på Filippinerna i Q4.
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UTVECKLINGSPROJEKT
FAS
PROJEKT

Konceptutveckling

Prototyputveckling

Klinisk studie*

Industrialisering

Validering/
Certifiering

Kommersialisering

IQWave™ (D-EMCT Dynamic Electromagnetic
Chemotherapy)*
D-ESPC™ (Dynamic
Electrostimulated Pain
Control)
D-EMIS™ (Dynamic
Electromagnetic Immunostimulation)

*

Elektrokemoterapi (IQWave™) är en välbeprövad behandlingsmetod med ett standardiserat behandlingsprotokoll som använts vid klinisk
behandling under lång tid. En av Bolagets grundare, Bertil Persson, har själv varit involverad i framtagandet av standardprotokollet.
ChemoTech har därför inte gjort någon egen klinisk studie för IQWave™.

ChemoTechs produktutvecklingsfaser
ChemoTech har en enkel och effektiv utvecklingsprocess som
kan delas in i följande faser:
1. Konceptutveckling. Denna fas omfattar både den tekniska utvecklingen av produkten och applikationsutveckling samt det inledande IP-arbetet.
2. Prototyputveckling. När konceptet är färdigt tar ChemoTech fram en produktprototyp för utvärdering.
3. Klinisk studie. Med den framtagna prototypen/prototyperna genomförs en klinisk studie för att verifiera att
behandlingen har avsedd effekt. Parallellt med detta
arbete formuleras även behandlingsprotokollet.
4. Industrialisering. Efter det att den kliniska studien är
avslutad och de kliniska resultaten färdiga och analyserade påbörjas industrialiseringsfasen för produkten.
5. Validering/certifiering. Den färdiga produkten valideras
och certifieras för att säkerställa att den fungerar som
planerat och att den har alla nödvändiga certifieringar för
att säljas på sina målmarknader.
6. Kommersialisering. Produkten lanseras på utvalda marknader.
IQWave™
Bolagets första kommersiella produkt IQWave™ står inför
lansering till den breda marknaden. Försäljningen har påbörjats i Indien med ett 30-tal behandlade patienter. På Filippinerna har diskussioner inletts med regulatoriska myndigheter
för etablering i landet. I Iran har Bolaget träffat key opinion
leaders.
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D-ESPC™
Utvecklingsprojekt som syftar till att behandla smärta relaterad till metastaser i ryggraden, så kallad sekundär skelettcancer, som ofta är förenad med en svår smärtproblematik.
Bolaget kommer under 2017 intensifiera utvecklingen av
D-ESPC™, bland annat genom att initiera en klinisk studie av
denna behandlingsmetod under andra halvåret.
D-EMIS™
Utvecklingsprojekt som syftar till att utveckla en minimalinvasiv behandling av prostatacancer. Målsättning med behandlingen är att utöver en effektiv cancerbehandling även minimera risken för de biverkningar som är associerade med dagens
behandlingsmetoder. Den exakta tidpunkten för när detta
projekt kommer att inledas avgörs av hur pass resurskrävande
och hur utsträckt i tid studien av smärtbehandling av sekundär
skelettcancer kommer att bli.
PATENT

Bolaget har fem patent, som förvärvades av Bertil Persson
i februari 2015. Patenten var sökta under perioden 1996 –
2001. Av dessa patent är endast det amerikanska patentet US
6,248,056 B1 fortfarande i kraft till den 1 oktober 2017.
En ny patentansökan med rubrik ”Apparatus for treating
cancer”, har lämnats in i Sverige den 14 april 2016, nr 16300899. Bertil Persson och Bolagets VD Mohan Frick är uppfinnare
och Bolaget är sökande. Patentansökan bygger på de patent
som Bertil Persson överlät till Bolaget i februari 2015. Bolagets avsikt är att avvakta PRV:s första tekniska granskning av
patentansökan. En internationell PCT-ansökan planeras för
inlämning inom tolv månader från dagen för inlämnandet av
den svenska ansökan varvid Bolaget kan begära prioritet från
den svenska ansökan.
Bolaget har fler uppfinningar på gång som kan bli föremål
för ytterligare patentansökningar.

Finansiell information
Resultaträkning
(belopp i SEK)
Nettoomsättning
Aktiverat arbete för egen räkning
Summa rörelseintäkter
Råvaror och förnödenheter
Övriga externa kostnader
Personalkostnader

2015/2016

2014/2015

Reviderad

Reviderad

13 894

-

781 346

-

795 240

-

-7 881

-

-1 807 538

-27 780

-128 872

-

-

-357

Summa rörelsekostnader

-1 944 291

-28 137

Rörelseresultat (EBIT)

-1 149 051

-28 137

Periodens resultat

-1 180 834

-28 137

30 juni 2016

30 juni 2015

Reviderad

Reviderad

3 033 436

20 938

13 367

-

3 046 803

20 938

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar

Balansräkning
(belopp i SEK)
Tillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
S:a anläggningstillgångar
Kortfristiga fordringar

281 427

32 756

3 324 550

12 204

S:a omsättningstillgångar

3 605 977

44 960

S:a tillgångar

6 652 780

65 898

868 636

46 269

Kassa & Bank

Eget kapital och Skulder
Eget kapital
Långfristiga skulder

750 000

-

Kortfristiga skulder

5 034 144

19 629

S:a eget kapital och skulder

6 652 780

65 898

KOMMENTARER TILL DEN FINANSIELLA UTVECKLINGEN

Intäkter
För räkenskapsåret 2015/2016 uppgick de totala intäkterna
till 795 KSEK, varav 781 KSEK avser aktiverat arbete och 13
KSEK avser nettoomsättning. Samtliga intäkter uppkom under
perioden januari - juni 2016. Bolaget redovisade inga intäkter
under räkenskapsåret 2014/2015.
RESULTAT

För räkenskapsåret 2015/2016 uppgick årets resultat till
-1 181 KSEK (-28 KSEK). Rörelseresultatet för räkenskapsåret
uppgick till 1 149 KSEK, en ökad förlust från föregående år (-28
KSEK), vilket beror på att uppstart av verksamheten skedde
först under räkenskapsåret 2015/2016. De externa kostnaderna uppgick under perioden till 1 808 KSEK (-28 KSEK), och
avser främst kostnader för externa konsulter.

Balansräkning
Under räkenskapsåret 2015/2016 uppgick balanserade utgifter
för forskningsarbeten till 3 033 KSEK (21 KSEK). Ökningen
är en följd av att verksamheten befinner sig i en uppstartsfas
och merparten av kostnaderna hänförs till direkta utvecklingskostnader. Bolaget fick under perioden ett beviljat tillväxtlån
om 750 KSEK hos European Investment Fund (EIF) som administreras av ALMI. Amortering kommer att påbörjas i slutet av
innevarande räkenskapsår. Övriga skulder består av emissionsmedel från aktieägare, som har kvittats genom kvittningsemission i oktober 2016 samt reverser från fyra av Bolagets styrelsemedlemmar, som återbetalades november 2016.
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