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IQWave™	  har	  fått	  FDA-‐tillstånd	  för	  att	  kunna	  säljas	  i	  Filippinerna	  	  
	  
Scandinavian	  ChemoTech	  AB	  (publ):s	  distributör	  på	  Filippinerna,	  SPA	  Inc.,	  fick	  den	  29	  mars,	  
ett	  så	  kallat	  ”COE”	  (Certificate	  of	  Exemption)	  från	  filippinska	  FDA.	  Detta	  certifikat	  ger	  
distributören	  rätt	  att	  sälja	  IQWave™	  till	  samtliga	  sjukhus	  i	  Filippinerna.	  
	  
”Jag	  är	  väldigt	  glad	  att	  IQWave™	  nu	  fått	  de	  godkännande	  som	  krävs,	  för	  att	  kunna	  säljas	  till	  
alla	  sjukhus	  och	  kliniker	  i	  landet.	  Därmed	  kan	  vi	  på	  Asian	  Hospital,	  som	  deras	  utvalda	  ”Center	  
of	  Excellence”,	  träna	  läkare	  i	  IQWave™-‐D-‐EECT	  behandling	  av	  de	  cancerpatienter	  som	  
befinner	  sig	  i	  ett	  avancerat	  stadie.	  Vi	  på	  AHMC	  är	  stolta	  över	  att	  ta	  den	  ledande	  rollen,	  inte	  
bara	  i	  Filippinerna	  utan	  även	  i	  hela	  Sydostasien,	  vilket	  är	  en	  del	  av	  själen	  hos	  oss	  på	  AHMC”,	  
säger	  Dr.	  Corazon	  A.	  Ngelangel,	  chef	  för	  Cancerinstitutet	  på	  AHMC.	  
	  
	  
	  
För	  mer	  information	  vänligen	  kontakta:	  
Mohan	  Frick,	  	  
VD	  
+46	  (0)10-‐218	  93	  03	  	  
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 kontaktpersons försorg, för offentliggörande fredag den 31 mars 2017 kl. 16.30 (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.  
 


