
	  
Pressmeddelande	  
Lund	  den	  2	  februari	  2017	  
	  
Scandinavian	  ChemoTech	  AB	  (publ)	  undertecknar	  sitt	  andra	  ”LOI”	  i	  Filippinerna	  	  
	  
Den	   1	   februari	   2017	   skrev	   ChemoTech	   sin	   andra	   viljeförklaring	   ”Letter	   of	   Intent”	   (LOI)	   på	  
Filippinerna.	  Detta	  LOI	  tecknades	  med	  Makati	  Medical	  Center	  (”MMC”)	  i	  Manila.	  Enligt	  avtalet	  
ska	   MMC	   genomföra	   och	   utvärdera	   behandlingar	   med	   hjälp	   av	   IQWave™	   Dynamic-‐
ElectroEnhanced	  Chemotherapy™	  på	  ett	  antal	  patienter,	  för	  att	  därefter	  ta	  beslut	  om	  att	  köpa	  
eller	  leasa	  IQWave™-‐utrustning.	  Detta	  är	  det	  andra	  LOI	  som	  ChemoTech	  skriver	  på	  kort	  tid,	  
med	  ett	  ledande	  sjukhus	  i	  regionen.	  
	  

-‐   Introduktionen	   av	   IQWave™	   på	   filippinska	   marknaden	   har	   börjat	   mycket	   bra	   för	  
ChemoTech.	  Det	  här	  är	  den	  andra	  viljeförklaringen	  på	  kort	  tid	  med	  sjukhus	  inom	  MPIC	  
och	  vi	  ser	  fram	  emot	  resultatet	  från	  MMC:s	  utvärdering.	  Vi	  tror	  att	  vi	  kan	  göra	  stor	  
skillnad	  i	  den	  här	  regionen,	  då	  behovet	  är	  stort	  av	  en	  modern	  och	  kostnads-‐effektiv	  
behandlingsmetod	   för	   bröst-‐,	   huvud-‐	   och	   halscancer,	   säger	   Mohan	   Frick,	   VD	   på	  
ChemoTech.	  

	  
MMC	  ingår	  i	  koncernen	  MPIC,	  som	  äger	  totalt	  nio	  sjukhus	  i	  Filippinerna.	  Där	  ingår	  även	  Asian	  
Hospital,	  med	  vilket	  ChemoTech	  nyligen	  upprättade	  ett	  liknande	  avtal.	  
	  
Nytt	  namn	  för	  IQWave™-‐behandlingen	  
ChemoTech	  har	  beslutat	  att	  ändrat	  namnet	  på	  behandlingen	  för	  IQWave™.	  Det	  nya	  namnet	  
är	  ”Dynamic-‐ElectroEnhanced	  Chemotherapy”	  och	  förkortas	  D-‐EECT	  (fonetiskt	  DEKT).	  
Anledningen	  är	  att	  ChemoTech	  vill	  ge	  både	  vårdgivare	  och	  vårdtagare	  en	  tydligare	  bild	  av	  
vad	  IQWave™	  gör,	  samt	  klargöra	  att	  det	  fortfarande	  är	  kemoterapi	  (cellgiftsbehandling)	  som	  
metoden	  bygger	  på.	  
	  
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 torsdag den 2 februari 2017 kl. 11.15 
(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.  


