
 

Pressmeddelande 
Lund den 15 februari 2017 

Sveriges ambassadör i Filippinerna invigde ChemoTechs första 
Centre of Excellence i Sydostasien 
 
Den 13-14 februari 2017 invigde ChemoTech tillsammans med Asian Hospital and Medical 
Center (AHMC) bolagets första Centre of Excellence. Sveriges ambassadör Harald Fries var 
hedersgäst och invigde centret tillsammans med verkställande direktören för AHMC . 
 
”Det är en ära att få delta i lanseringen av ett samarbete mellan ett sjukhus av denna 
dignitet och ett bolag som på en förnämt sett marknadsför Sverige som ett kreativt och 
högteknologiskt land med goda moraliska principer i synen på människors lika värde 
och rätt till sjukvård”, säger ambassadören i sitt öppningstal. 
 
Centret är tänkt att utgöra ryggraden i ChemoTechs ambition att utbilda och certifiera 
läkare i Bolagets metod, framförallt i Filippinerna men kommer även att användas i 
ChemoTechs vidare expansion i Sydostasien. 
 
Drygt 150 personer från AHMC och andra sjukhus i Manila närvarade vid invigningen. 
Totalt utbildades 17 läkare och sjuksköterskor i behandling med IQWave™ på totalt 
totalt sex cancerpatienter. Utbildningen leddes av ChemoTechs applikationsspecialist 
från Indien och Dr Habito på AHMC, som i slutet av januari besökte ChemoTechs 
huvudkontor i Lund där hon fick utbildning i behandling med IQWave™. Dr Habito är nu 
första läkaren i Sydostasien som är certifierad utbildare i IQWave™ Dynamic-
ElectroEnhanced Chemotherapy™.  
 
"Samarbetet med Chemotech är början på en ny resa för AHMC, vilket medför att den 
nya onkologibehandlingen blir tillgänglig för filippiner som behöver det mest.", säger Mr 
Andres Licaros, Jr. ordförande och VD vid AHMC.  
 
Så här säger Dr Corazon A. Ngelangel, chef för cancerinstitutet vid AHMC: 
På AHMC vill vi tacka ChemoTech för att de erbjuder oss sin innovativa teknologi och för 
att de låter oss vara deras partner i den globala kampen mot cancer.”  
 
ChemoTech är mycket glada att det ”Letter of Intent” vi signerade för drygt en månad 
sedan redan har omsatts till praktik. Nu inväntar vi resultat och utvärdering av dessa 
sex patienter, innan AHMC kan ta slutgiltigt beslut om leasing eller köp av IQWave™. 
Försäljning av IQWave™ på Filippinerna är avhängig av godkännande från de filippinska 
myndigheterna, vars process har påbörjats. 
 
”Vi är mycket tacksamma över det engagemang vi har fått från Sveriges ambassadör i 
Filippinerna och hans team på ambassaden”, säger Mohan Frick, VD ChemoTech. 
 
AHMC ägs av det filippinska börsnoterade bolaget ”Metro Pacific Investments” (MPIC), 
som äger totalt 13 sjukhus i Filippinerna efter det senaste förvärvet. 



 
 
För mer information vänligen kontakta:  
Mohan Frick, VD +46 (0)10-218 93 00  
info@chemotech.se  
 
Scandinavian ChemoTech AB (publ)  
www.chemotech.se  

Denna information är sådan information som Scandinavian ChemoTech AB (publ) är skyldig att offentliggöra 

enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknad. Informationen lämnades, 

genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande onsdagen 15 februari 2017 kl. 13:00 (CET).  

ChemoTech är ett ungt, dynamiskt life science-företag som vilar på stor medicinsk expertis och tekniskt 

kunnande. Vår senaste lansering av IQWave™ är en innovation inom elektrokemoterapi, som skonsamt ger en 

ytterst effektiv behandling av många olika typer av tumörer. Med huvudkontor i IDEON Science Park i Lund 

befinner vi oss mitt i det stimulerande vetenskapliga mötet mellan Skåne University Hospital och Medicon 

Village. ChemoTechs aktier (CMOTEC B) är noterade på NASDAQ First North i Stockholm och Västra 

Hamnen Corporate Finance AB är bolagets Certified Adviser.  
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