Inbjudan till teckning av aktier i
Scandinavian ChemoTech AB (publ)

Viktig information till investerare
Detta informationsmemorandum (”Memorandumet”) har upprättats med anledning av Scandinavian ChemoTech AB:s (publ) föreliggande
nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”) på
Nasdaq Stockholm First North (”Nasdaq First
North”). Med ”ChemoTech” eller ”Bolaget”
avses ChemoTech AB (publ). Med ”Finansiell
rådgivare” avses Västra Hamnen Corporate
Finance AB (”Västra Hamnen”).
Avrundning har gjorts vid uträkningar i
vissa delar av den finansiella informationen och
procentsatserna som är inkluderade i Memorandumet. Som ett resultat av detta utgör de numeriska värden som visas som totalbelopp i vissa
tabeller inte alltid de exakta summorna av de
egentliga värdena. Alla finansiella belopp anges
i amerikanska dollar (”USD”), Euro (”EUR”) eller
svenska kronor (”SEK”) om inte annat anges.
Med förkortningen ”KSEK” avses tusen svenska
kronor, med ”MSEK” avses miljoner svenska
kronor. Om inget annat uttryckligen anges, har
ingen finansiell information i Memorandumet
reviderats eller granskats av Bolagets revisor.
Memorandumet utgör ej ett prospekt eftersom Företrädesemissionen är undantagen
prospektskyldighet då det belopp som tillförs
Bolaget genom Företrädesemissionen understiger 2,5 miljoner EUR. Med prospekt avses vad
som definieras enligt bestämmelserna i lagen
(1991:980) om handel med finansiella instrument, Europaparlamentets och Rådets direktiv
2003/71/EG (”Prospekt-direktivet”) och EUkommissionens förordning (EG) nr 809/2004.
Memorandumet har därför inte granskats eller
godkänts och registrerats hos Finansinspektionen i enlighet med bestämmelserna i lagen om
handel med finansiella instrument.
Bolaget har inte vidtagit och kommer inte att
vidta några åtgärder för att tillåta ett erbjudande
till allmänheten i några andra jurisdiktioner än i
Sverige. Inga teckningsrätter, BTA eller nya aktier
(”Värdepapper”) får erbjudas, tecknas, säljas eller överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA
förutom i enlighet med tillämpliga undantag från
registreringskraven i den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities
Act”). Företrädesemissionen riktar sig inte till
personer med hemvist i USA, Australien, Kanada, Nya Zeeland, Hongkong, Japan, Sydkorea,
Singapore, Schweiz eller Sydafrika, eller i någon
annan jurisdiktion där deltagande i Företrädesemissionen skulle kräva upprättande av prospekt
eller föranleder andra åtgärder än vad som följer
av svensk rätt. Memorandumet får följaktligen
inte distribueras i eller till någon jurisdiktion där
sådan distribution eller Företrädesemissionen
kräver sådana åtgärder eller strider mot reglerna i
sådan jurisdiktion. Teckning eller förvärv av Värdepapper i strid med ovanstående begränsningar

kan vara ogiltig. Personer som mottar exemplar
av detta Memorandum måste informera sig om
och följa sådana restriktioner. Åtgärder i strid
med restriktionerna kan utgöra brott mot til�lämplig värdepapperslagstiftning. Bolaget förbehåller sig rätten att efter eget bestämmande
ogiltigförklara aktieteckning som Bolaget eller
dess uppdragstagare anser kan inbegripa en överträdelse eller ett åsidosättande av lagar, regler
eller föreskrifter i någon jurisdiktion.
En investering i värdepapper är förenat med
risker, se avsnittet “Riskfaktorer”. När investerare fattar ett investeringsbeslut måste de förlita
sig på sin egen bedömning av Bolaget enligt detta
Memorandum, inklusive föreliggande sakförhållanden och risker. Inför ett investeringsbeslut
bör potentiella investerare anlita sina egna
professionella rådgivare samt noga utvärdera
och överväga investeringsbeslutet. Investerare
får endast förlita sig på informationen i detta
Memorandum samt eventuella tillägg till detta
Memorandum. Ingen person har fått tillstånd
att lämna någon annan information eller göra
några andra uttalanden än de som finns i detta
Memorandum och, om så ändå sker, ska sådan
information eller sådana uttalanden inte anses
ha godkänts av Bolaget och Bolaget ansvarar inte
för sådan information eller sådana uttalanden.
Varken offentliggörandet av detta Memorandum eller några transaktioner som genomförs
med anledning härav ska under några omständigheter anses innebära att informationen i
detta Memorandum är korrekt och gällande vid
någon annan tidpunkt än per dagen för offentliggörandet av detta Memorandum eller att det
inte har förekommit någon förändring i Bolagets
verksamhet efter denna dag.
Finansiell rådgivare avseende Företrädesemissionen är Västra Hamnen som biträtt Bolaget
i upprättandet av detta Memorandum. Västra
Hamnen har förlitat sig på information tillhanda
hållen av Bolaget och då samtliga uppgifter i
Memorandumet härrör från Bolaget friskriver
sig Västra Hamnen från allt ansvar i förhållande
till aktieägare, Bolaget och andra investerare
avseende direkta eller indirekta konsekvenser
till följd av investeringsbeslut eller andra beslut
som helt eller delvis grundas på uppgifter i
Memorandumet. Västra Hamnen företräder
Bolaget och ingen annan i samband med Företrädesemissionen. Västra Hamnen ansvarar
inte gentemot någon annan än Bolaget för
tillhandahållandet av det skydd som erbjuds
klienter eller för tillhandahållande av rådgivning i samband med Företrädesemissionen eller
något annat ärende till vilket hänvisning görs i
detta Memorandum. Emissionsinstitut avseende
Företrädesemissionen är Aqurat Fondkommission AB (”Aqurat”).

Framåtriktad information
Memorandumet innehåller viss framåtriktad
marknadsinformation som återspeglar Bolagets
aktuella syn på framtida händelser samt finansiell
och operativ utveckling. Ord som “avses”, “bedöms”, “förväntas”, “kan”, ”planerar”, “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.
Faktorer som kan medföra att Bolagets framtida resultat och utveckling avviker från vad som
uttalas i framåtriktad information innefattar,
men är inte begränsade till, de som beskrivs i avsnittet “Riskfaktorer”. Framåtriktad information
i detta Memorandum gäller endast per dagen
för Memorandumets offentliggörande. Bolaget
lämnar inga utfästelser om att offentliggöra
uppdateringar eller revideringar av framåtriktad
information till följd av ny information, framtida
händelser eller liknande omständigheter annat
än vad som följer av tillämplig lagstiftning.
Marknads- och branschinformation
Memorandumet innehåller viss marknads- och
branschinformation som kommer från tredje
part. Även om informationen har återgivits korrekt och Bolaget anser att källorna är tillförlitliga
har Bolaget inte oberoende verifierat denna
information, varför dess riktighet och fullständighet inte kan garanteras. Såvitt Bolaget känner
till och kan förvissa sig om genom jämförelse
med annan information som offentliggjorts av
dessa källor har inga uppgifter utelämnats på
ett sätt som skulle kunna göra den återgivna
informationen felaktig eller missvisande.
Viktig information om Nasdaq First North
Nasdaq First North är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår
i Nasdaq. Den har inte samma juridiska status
som en reglerad marknad. Bolag som är noterade på Nasdaq First North regleras av Nasdaq
First Norths regler och inte av de juridiska krav
som ställs för handel på en reglerad marknad.
En placering i ett bolag som handlas på Nasdaq
First North är mer riskfylld än en placering i
ett bolag som handlas på en reglerad marknad.
Alla bolag vars aktier är upptagna till handel på
Nasdaq First North har en Certified Adviser som
övervakar att reglerna efterlevs. ChemoTech har
utsett Västra Hamnen till Certified Adviser.
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Företrädesemissionen i sammandrag
Företrädesemissionen
Memorandumet har upprättats med anledning av ChemoTechs föreliggande Företrädesemission av aktier med företrädesrätt för
befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”).
Den som på avstämningsdagen den 22 maj 2018 är registrerad som aktieägare i Bolaget erhåller en (1) teckningsrätt för varje
innehavd aktie, oavsett aktieslag. En (1) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny B-aktie i Bolaget. I den utsträckning
nya aktier inte tecknas med stöd av teckningsrätter ska dessa tilldelas befintliga aktieägare och andra investerare som tecknat
utan stöd av teckningsrätt. Företrädesemissionen omfattar högst 1 462 500 nyemitterade B-aktier i Bolaget. Priset i Företrädesemissionen har fastställts till 12,50 SEK per ny B-aktie.

Tidsplan
Teckningsperiod
Handel med teckningsrätter
Handel med BTA
Offentliggörande av slutligt utfall

23 maj - 7 juni 2018
23 maj - 4 juni 2018
23 maj 2018 tills dess att emissionen har registrerats hos Bolagsverket
12 juni 2018

Ticker
Aktien
Teckningsrätter
BTA

CMOTEC B
CMOTEC TR B
CMOTEC BTA B

Finansiell kalender
Delårsrapport, januari - juni 2018
Delårsrapport, januari - september 2018
Bokslutskommuniké 2018
Årsstämma 2019

15 augusti 2018
15 november 2018
14 februari 2019
8 maj 2019

Definitioner
”ChemoTech” eller ”Bolaget”
”Finansiell rådgivare” eller ”Västra Hamnen”

Scandinavian ChemoTech AB (publ)
Västra Hamnen Corporate Finance AB
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Riskfaktorer
Investeringar i aktier är alltid förenade med olika typer av risker. Ett antal faktorer utanför ChemoTechs kontroll, liksom ett flertal
faktorer vars effekter Bolaget kan påverka, kan komma att få negativ påverkan på Bolagets verksamhet. Samtliga riskfaktorer kan av
naturliga skäl inte beskrivas i detta avsnitt, varför en samlad utvärdering även måste innefatta övrig information i Memorandumet samt
en allmän omvärldsbedömning. Nedan beskrivs, utan inbördes rangordning, och utan anspråk på att vara heltäckande, de riskfaktorer
och betydande omständigheter som anses vara väsentliga för Bolagets verksamhet och framtida utveckling. Ytterligare risker och osäkerhetsfaktorer som för närvarande inte är kända för ChemoTech kan komma att utvecklas till viktiga faktorer som påverkar Bolagets
resultat eller finansiella ställning.

VERKSAMHETS- OCH BRANSCHRELATERADE RISKER

Myndighetsgodkännanden
ChemoTech är i sin verksamhet beroende av att Bolagets
produkter och metoder godkänns genom kliniska prövningar
och myndighetsbeslut. Det finns en risk att olika prövningar
inte utmynnar positivt och att varje ansökan om produkt- och
försäljningsgodkännande resulterar i ett godkännande. Krav
på ytterligare kliniska studier, prövningar eller produktmodifieringar kan framläggas för att få ett godkännande. Sådana
tillägg kan både försena och öka kostnaderna för Bolaget.
Om ChemoTech inte lyckas erhålla eller behålla de tillstånd
och godkännanden som Bolaget redan har kan det komma att
inverka negativt på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning.
Bolaget utvecklar en ny behandlingsmetod av smärta relaterad till metastaser i ryggraden. Det finns en risk att framtida
studier inte leder till positiva resultat vilket kan komma att
påverka Bolagets verksamhet negativt.
Bolagets framgång är på en del marknader beroende av
att de som använder ChemoTechs metod får ersättning från
nationella försäkringssystem och att metoden införs i enlighet med nationella kliniska riktlinjer för enskild, alternativt
kompletterande behandling, för vissa cancerindikationer.
ChemoTech arbetar för att så ska bli fallet, men det finns en
risk att Bolagets metoder och produkter inte kommer att
kunna uppnå eller bibehålla de krav som ställs för att få ersättning från nationella försäkringssystem på de marknader som
Bolaget är verksamt inom. Vidare finns det en risk att tillräckligt fördelaktig ersättning från dessa nationella försäkringssystem inte erhålls och att systemen inte kommer att betala
ut någon sådan ersättning inom en viss tidsrymd. Det finns
även risk för att Bolagets produkter och metod inte får klinisk
acceptans och införs i enlighet med nationella kliniska riktlinjer. Om det på vissa marknader inte blir någon ersättning från
försäkringssystemen och inte heller någon klinisk acceptans
för metoden kommer det ha avsevärd negativ påverkan på den
framtida försäljningstillväxten och därigenom Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning.
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ChemoTechs verksamhet baseras på att en stor del av Bolagets framtida försäljning sker utanför Sverige. En internationell
expansion är förknippad med osäkerhet och ställer stora krav
på organisation och resurser.
ChemoTech har begränsade historiska intäkter
ChemoTech befinner sig i en inledande kommersialiseringsfas och har hittills enbart genererat begränsade försäljningsintäkter. Bolaget riskerar att redovisa förluster även under de
närmaste åren. Bolaget är därför, i högre utsträckning än ett
etablerat bolag med etablerad försäljning, beroende av ett
framgångsrik utvecklings- och kommersialiseringsarbete. Om
kommersialiseringen av Bolagets produkter försenas, fördyras eller misslyckas skulle det kunna ha väsentlig inverkan på
Bolagets verksamhet.
Immateriella rättigheter samt skydd av dessa
ChemoTech är beroende av know-how och företagshemligheter och eftersträvar att skydda sådan information genom bland
annat sekretessavtal med anställda, konsulter och samarbetspartners. Det är dock inte möjligt att till fullo skydda sig mot
obehörig spridning av information, vilket medför en risk för
att konkurrenter får del av och kan ha nytta av den know-how
som utvecklats av ChemoTech.
Det finns en risk att ChemoTech oavsiktligt kan anses göra
intrång i annans patent och/eller andra immateriella rättigheter. Vidare finns det en risk att ChemoTech dras in i domstolsprocesser av konkurrenter för påstådda intrång i konkurrenters patent eller andra rättigheter. Intrångstvister kan, i likhet
med tvister i allmänhet, vara kostsamma och tidskrävande,
även om utgången av en sådan tvist är till Bolagets fördel, och
kan därför ha en väsentligt negativ inverkan på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning.

Konjunkturutveckling
ChemoTechs framtida försäljning är till viss del beroende av
den generella konjunkturen. Bolagets metoder är ännu inte
inkluderade i nationella kliniska riktlinjerna och därför är
ChemoTechs försäljningsutveckling särskilt känslig för konjunkturförändringar. En konjunkturnedgång på de marknader
där Bolaget önskar verka skulle kunna minska efterfrågan på
Bolagets produkter, vilket kan komma att inverka negativt på
Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning.
Risk för bristande produktkvalitet
Inom det medicintekniska området och i synnerhet för produkter med anknytning till behandling är hög produktkvalitet
en kritisk faktor. Kvalitetsproblem skulle kunna leda till kundförluster och att skadeståndsanspråk avseende produktansvar
riktas mot Bolaget, vilket skulle kunna leda till ökade kostnader samt skulle kunna skada förtroendet för Bolaget och dess
produkter. Detta skulle kunna medföra en negativ inverkan på
ChemoTechs verksamhet, finansiella ställning eller resultat.
Beroende av underleverantörer och distributörer
ChemoTech är ett utvecklingsintensivt bolag med en begränsad egen organisation och är därför i hög grad beroende av
samarbeten med externa samarbetspartners för att bedriva
sin verksamhet. ChemoTech är och kommer även i framtiden
att vara beroende av samarbeten med andra aktörer för tillverkning av Bolagets produkter. Om en eller flera av Bolagets
leverantörer skulle avbryta samarbetet med ChemoTech eller
om produktionsstörningar såsom försenade leveranser eller
kvalitetsproblem skulle uppstå kan det orsaka följdproblem
i ChemoTechs åtaganden gentemot sina kunder. Detta skulle
kunna skada ChemoTechs rykte och resultera i förlust av både
kunder, försämrade bruttomarginaler och intäkter. En viss
andel av ChemoTechs försäljning kommer att ske genom distributör. Det finns en risk att distributören inte uppfyller sina
åtaganden eller att dessa avtal kan sägas upp. Ett uppsagt avtal
kan leda till en oförutsedd försäljningsminskning och därmed
inverka negativt på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning.
Vidare finns det en risk att Bolagets produkter inte erhåller
erforderligt fokus hos de valda distributörerna för att nå tillräcklig framtida försäljningstillväxt.
Nyckelpersoner
ChemoTech är beroende av Bolagets ledningsgrupp och andra
nyckelpersoner. Om Bolaget skulle förlora någon av sina nyckelmedarbetare skulle det kunna fördröja verksamhetsutvecklingen eller orsaka avbrott i forskning eller utveckling, utlicensiering eller kommersialisering av Bolagets produkter. Bolagets

förmåga att locka till sig och behålla kvalificerad personal är
avgörande för dess framtida framgång. Det finns en risk att
sådan förmåga inte kan säkerställas på grund av konkurrens
från andra aktörer i branschen, universitet eller andra institutioner, vilket skulle kunna ha negativa konsekvenser för Bolagets verksamhet.
Tillstånd och godkännanden
Marknadsföring och försäljning av Bolagets produkter förutsätter ofta regulatoriska godkännanden på relevanta marknader. Godkännandeprocessen för medicintekniska produkter
varierar mellan olika länder och mellan olika sjukvårdssystem,
vilket innebär att det kan vara svårt för ChemoTech att förutsäga vilka resurser i form av tid och kostnader som kommer att
krävas för att erhålla produktgodkännanden på olika marknader. Det finns risk att Bolaget inte kommer att kunna erhålla
och bibehålla sådana tillstånd. Om ChemoTech inte skulle
erhålla strategiskt viktiga tillstånd och få behålla de tillstånd
som innehas för de produkter som marknadsförs och säljs på
strategiska marknader skulle detta kunna få väsentligt negativa effekter för Bolagets verksamhet, finansiella ställning eller
resultat.
Tekniska risker
ChemoTechs produktportfölj består av projekt som är i
kommersialiserings- respektive utvecklingsfas och omfattande
arbete läggs ned på verifiering av valda tekniska lösningar. Det
finns risk att ChemoTechs produkter kan drabbas av tekniska
bakslag som medför ett behov av att finna nya lösningar. Detta
kan leda till ökade kostnader för produktutveckling samt
försenad marknadsintroduktion av dessa produkter vilket
skulle kunna få negativa effekter för ChemoTechs verksamhet,
finansiella ställning eller resultat.
Nya metoder
Det investeras betydande resurser idag inom hela cancerområdet, både inom läkemedelsutveckling och inom medicinsk
utrustning. Även om forskning inom Bolagets tillämpningsområde pågått under ett flertal år och det byggts upp en avsevärd klinisk dokumentation inom området, så kan det komma
nya metoder som kan konkurrera med Bolagets metoder för
cancerbehandling och smärtkontroll. Detta skulle kunna
påverka ChemoTechs verksamhet, resultat och finansiella
ställning negativt.
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Förmåga att hantera tillväxt
ChemoTech befinner sig i en tillväxtsfas, vilket ställer krav
på såväl företagsledningen som den operativa och finansiella
infrastrukturen. Verksamheten förväntas växa substantiellt
och i takt med detta behöver Bolaget försäkra sig om att effektiva planerings- och ledningsprocesser är implementerade för
att kunna utveckla Bolaget på marknader som är under snabb
tillväxt. Om dessa planerings- och ledningsprocesser ej finns
på plats, kan det påverka möjligheterna att knyta an nya kunder och kan därmed negativt påverka Bolagets verksamhet,
resultat och finansiella ställning.
Tvister, anspråk, utredningar och processer
Bolaget kan bli inblandad i tvister inom ramen för den normala
affärsverksamheten och riskerar att bli föremål för anspråk i
rättsliga processer rörande avtal, produktansvar, eller påstådda
brister i leveranser av varor och tjänster. Sådana anspråk kan
röra stora belopp och betydande processkostnader. Bolaget
(eller Bolagets befattningshavare, styrelseledamöter, anställda
eller närstående) kan bli föremål för brottsutredningar och
processer. Tvister, anspråk, utredningar och processer av denna
typ kan vara tidskrävande, störa den normala verksamheten,
innefatta stora skadestånd och leda till betydande kostnader.
Dessutom kan det vara svårt att förutse utfallet av komplexa
tvister, anspråk, utredningar och processer. Framtida tvister,
anspråk, utredningar och processer kan ha en väsentligt negativ inverkan på ChemoTechs verksamhet, framtidsutsikter,
resultat och finansiella ställning.
Finansieringsförmåga och framtida kapitalbehov
Det finns en risk att ChemoTech i framtiden inte kommer
att ha tillräckliga intäkter för att finansiera sin verksamhet.
ChemoTech kan komma att tvingas söka ytterligare extern
finansiering för att kunna fortsätta sin verksamhet. Sådan
finansiering kan komma från tredje part eller befintliga aktieägare genom offentliga eller privata finansieringsinitiativ.
Det finns en risk för att nytt kapital inte kan anskaffas när
det behövs, att nytt kapital inte kan erhållas på tillfredsställande villkor, eller att anskaffat kapital inte är tillräckligt för
att finansiera verksamheten i enlighet med fastställda utvecklingsplaner och målsättningar. Detta skulle kunna leda till en
väsentlig negativ inverkan på Bolagets verksamhet, resultat
och finansiella ställning. Om ChemoTech inte kan anskaffa tillräcklig finansiering eller fullfölja attraktiva affärsmöjligheter
kan dessutom Bolagets förmåga att behålla sin marknadsposition eller konkurrenskraften i sitt erbjudande begränsas, vilket
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kan påverka Bolagets verksamhet, lönsamhet och ekonomiska
ställning negativt. Även villkoren för tillgänglig finansiering
kan inverka negativt på Bolagets verksamhet eller aktieägarnas
rättigheter. Om Bolaget väljer att anskaffa ytterligare finansiering genom att emittera aktier eller aktierelaterade värdepapper blir aktieägare som väljer att inte delta lidande på grund av
utspädningseffekter. Eventuell skuldfinansiering kan innehålla
villkor som begränsar Bolagets flexibilitet. Bolagets framtida
kapitalbehov kan visa sig avvika från ledningens beräkningar.
Felberäkningar avseende ChemoTechs framtida kapitalbehov
kan innebära negativa konsekvenser för Bolagets verksamhet,
ekonomiska ställning och lönsamhet.
Skatt
ChemoTech har idag och förväntas även i framtiden ha försäljning till flera marknader utanför Sverige. Skattelagstiftningen
i varje enskilt land kan ändras över tiden. Om förändringar
sker kan detta påverka ChemoTechs resultat och finansiella
ställning.
Politiska risker
ChemoTech har idag och förväntas även i framtiden ha försäljning mot flera marknader utanför Sverige. Förändringar
av lagar och andra regleringar avseende exempelvis utländskt
ägande, statligt deltagande, skatter, royalties eller tullar kan
påverka Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning.
Vidare kan Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning påverkas av krigshandlingar, terrorism samt politiska och
ekonomiska osäkerhetsfaktorer i övrigt.
Valutarisk
Genom försäljning mot marknader utanför Sverige kommer
ChemoTech vara exponerat för fluktuationer i ett antal valutor. Det finns därför risk att valutakursförändringar negativt
kan påverka Bolagets resultat och finansiella ställning.

RISKER RELATERADE TILL VÄRDEPAPPERNA

Aktiekursens utveckling
Nuvarande och potentiella investerare bör beakta att en
investering i ChemoTech är förenad med risk och att det inte
finns några garantier för att aktiekursen kommer att ha en
positiv utveckling. Detta medför en risk att en investerare kan
förlora hela eller delar av sitt investerade kapital. Aktiekursen
kan komma att fluktuera till följd av bland annat resultatvariationer i Bolagets delårsrapporter, det allmänna konjunkturläget och förändringar i aktiemarknadens intresse för Bolaget
och dess aktie. Begränsad likviditet i aktien kan i sin tur bidra
till att förstärka sådana fluktuationer i aktiekursen. Aktiekursen kan därmed komma att påverkas av faktorer som står helt
eller delvis utanför Bolagets kontroll. En investering i aktier i
ChemoTech bör därför föregås av en noggrann analys av Bolaget, dess konkurrenter och omvärld, generell information om
branschen, det allmänna konjunkturläget samt övrig relevant
information. Det kan inte garanteras att aktier i ChemoTech
kan säljas till en för aktieägaren vid var tid acceptabel kurs.

Framtida utdelning
Eventuella framtida utdelningar, och storleken på sådana, är
beroende av bland annat Bolagets framtida resultat, finansiella
ställning, rörelsekapitalbehov och likviditet. Eventuell utdelning beslutas av bolagsstämman efter förslag från styrelsen.
Det finns en risk att ChemoTech i framtiden inte kommer att
lämna aktieutdelning.
Handel i teckningsrätter
Teckningsrätter kommer att handlas på Nasdaq First North
under perioden från och med den 23 maj 2018 till och med
den 4 juni 2018. Det är inte säkert att det utvecklas en aktiv
handel i teckningsrätterna eller att tillräcklig likviditet kommer
att finnas. Om en sådan marknad utvecklas kommer kursen på
teckningsrätterna bl a att bero på kursutvecklingen för utestående aktier i Bolaget och kan bli föremål för större volatilitet
än kursen för sådana aktier. En låg likviditet och hög volatilitet
i teckningsrätterna kan medföra att det blir svårare att köpa
eller att sälja teckningsrätterna.

Handelsplats

Aktierna i ChemoTech är upptagna till handel på Nasdaq First
North. Nasdaq First North är en alternativ marknadsplats som
drivs av de olika börserna som ingår i Nasdaq. Den har inte
samma juridiska status som en reglerad marknad. Bolag som
är noterade på Nasdaq First North regleras av Nasdaq First
Norths regler och inte av de juridiska krav som ställs för handel
på en reglerad marknad. En placering i ett bolag som handlas på
Nasdaq First North är mer riskfylld än en placering i ett bolag
som handlas på en reglerad marknad.
Utspädning
Aktieägare som helt eller delvis väljer att inte utnyttja sina
teckningsrätter i Företrädesemissionen kommer att få sin
röstandel och sin andel av Bolagets aktiekapital utspädd, innebärande att aktieägarens relativa röststyrka vid bolagsstämma
försvagas samt att aktieägarens andel i Bolagets tillgångar och
resultat minskar. Utspädningseffekten för aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen uppgår till högst cirka
50 procent av rösterna och kapitalet i Bolaget.
Likviditet i aktien och aktierelaterade värdepapper
Bolaget kan inte förutse i vilken mån investerarintresse kommer att leda till utveckling och upprätthållande av en aktiv och
likvid handelsmarknad för de nyemitterade aktierna eller Bolagets befintliga aktier. Om en aktiv och likvid handel inte kan
upprätthållas kan det innebära svårigheter att avyttra aktierna.

Ej säkerställda tecknings- och garantiåtaganden
I samband med förestående Företrädesemission har
ChemoTech avtalat om tecknings- och garantiåtaganden med
Huvudägarna (se avsnittet ”Legala frågor och kompletterande
information - Tecknings- och garantiåtaganden”). De ingångna
tecknings- och garantiåtagandena har inte på förhand säkerställts via förhandstransaktion, bankgaranti eller liknande
säkerhet. I det fall en eller flera av de aktieägare som ingått
garanti- respektive teckningsåtagande inte skulle fullgöra de
skriftligen avtalade åtagandena, skulle det negativt kunna
påverka emissionsutfallet vilket i sin tur skulle ha en väsentlig
negativ effekt på Bolagets finansiella ställning.
Ägare med betydande inflytande
Av Bolagets samtliga utestående aktier ägs en väsentlig andel
av ett fåtal aktieägare. Följaktligen har dessa aktieägare, var för
sig eller tillsammans, möjlighet att utöva ett väsentligt inflytande på ärenden som kräver godkännande från aktieägarna,
däribland val av styrelseledamöter och eventuella förslag
till fusioner, konsolidering eller försäljning av tillgångar samt
andra företagstransaktioner. Denna ägarkoncentration kan
vara till nackdel för andra aktieägare, vilka kan ha andra intressen än majoritetsägarna.
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Inbjudan till teckning av aktier i
Scandinavian ChemoTech AB (publ)
FÖRETRÄDESEMISSIONEN

TECKNINGS- OCH GARANTIÅTAGANDEN

På extra bolagsstämma den 15 maj 2018 godkändes styrelsens
beslut att genomföra en företrädesemission om högst 1 462
500 nya B-aktier till en teckningskurs om 12,50 SEK per aktie.
Bolagets aktieägare har företrädesrätt att teckna nya aktier
i förhållande till det antal aktier de äger på avstämningsdagen
den 22 maj 2018. För varje befintlig aktie, oavsett aktieslag,
som innehas på avstämningsdagen erhålls en (1) teckningsrätt.
En (1) teckningsrätter berättigar innehavaren till teckning av
en (1) ny B-aktie. I den mån samtliga nya aktier inte tecknas
med företrädesrätt erbjuds dessa till befintliga aktieägare och
övriga intressenter. Teckningsperioden löper från och med
den 23 maj till och med den 7 juni 2018. Styrelsen har rätt att
förlänga teckningstiden.
Företrädesemissionen kommer att öka ChemoTech aktiekapital med högst cirka 638 882 SEK, från cirka 638 882 till
högst cirka 1 277 763 SEK. Vid full teckning av Företrädesemissionen kommer ChemoTech att tillföras cirka 18,3 MSEK före
emissionskostnader.
Företrädesemissionen kommer vid full teckning att medföra att antalet aktier i Bolaget ökar från 1 462 500 aktier till
2 925 000 aktier, genom utgivande av 1 462 500 nya B-aktier.
Aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen
kommer få sin ägarandel utspädd med cirka 50 procent men
har möjlighet att helt eller delvis kompensera sig ekonomiskt
för utspädningen genom att sälja sina teckningsrätter.

Ett antal befintliga ägare i Bolaget har på förhand signerat
teckningsförbindelser för andelar i Företrädesemissionen,
motsvarande cirka 4,7 MSEK.
Därutöver har ett antal externa investerare åtagit sig att
teckna aktier till ett belopp om sammanlagt cirka 13,6 MSEK i
Företrädesemissionen via garantiåtaganden. Garantiersättning
om tio procent utgår för respektive garantiåtagande. Sammantaget omfattas Företrädesemissionen av teckningsåtaganden
och emissionsgarantier upp till cirka 18,3 MSEK, motsvarande
100 procent av det totala emissionsbeloppet. Teckningsåtaganden och garantiåtaganden har inte säkerställts via förhandstransaktion, bankgaranti eller liknande. För ytterligare
information om tecknings- och garantiåtagande, se avsnittet
”Legala frågor och kompletterande information - Tecknings- och
garantiåtaganden”.

Malmö, 22 maj 2018
Scandinavian ChemoTech AB (publ)
Styrelsen
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Bakgrund och motiv
ChemoTech är ett relativt ungt bolag inom life-science som
påbörjat kommersialisering av sin första produkt, IQWave™.
ChemoTech har introducerat en ny generation elektrokemoterapi, som Bolaget benämner Dynamic-ElectroEnhanced Chemotherapy™ - ”D-EECT”. Den främsta skillnaden mot första
generationens elektrokemoterapi är att i D-EECT-behandlingen anpassas kraften i det elektriska fältet, vilket minimerar
risken att bränna bort tumörer, något som skulle kunna ha negativ effekt på tumören och närliggande frisk vävnad. De jämförelsevis låga behandlingskostnaderna för D-EECT gör metoden
attraktiv även i länder med begränsad betalningsförmåga och
mindre omfattande sjukvårdsystem än exempelvis Europa, där
elektrokemoterapi varit etablerad sedan lång tid. ChemoTechs
målsättning är därmed att utveckla effektiva behandlingsmetoder och göra dem tillgängliga för cancersjuka utan segregation mellan industrialiserade- och utvecklingsländer.
Införsäljningen av IQWave™ till kunder i Asien har tagit
längre tid än planerat, vilket har medfört att intäkterna ännu
inte nått de nivåer Bolaget internt haft som målsättning. För
att skapa bättre förutsättningar och påskynda upprampningen, beslutade ChemoTech under sommaren 2017 att
bygga upp en ny försäljningsorganisation i Indien och påbörja
processen för att få IQWave™ CE-märkt.
Med Bolagets begränsade utvecklingsresurser har det
inte varit möjligt att parallellt driva både CE-märkningen av
IQWave™ och färdigställandet av Bolagets utvecklingsprojekt,
Dynamic-ElectroEnhanced Pain Control™ - D-EEPC. Processen för CE-märkning av medicinteknisk utrustning är idag mer
komplex än tidigare, då ett nytt regelverk har etablerats. Det
krävs numera, förutom att produkten är säker, att man kan
påvisa att produkten har de funktioner som görs gällande. Det
faktum att ChemoTech redan under sommaren 2017 hade kliniska resultat som kunde påvisa effekten, underlättade beslutet om att ansöka om CE-märkning av IQWave™.
Trots att endast begränsade resurser allokerats till D-EEPCprojektet, färdigställdes den första elektronik-prototypen
under sommaren 2017 och två nya patentansökningar har lämnats in. Vidare beslutade Bolaget under hösten 2017 att söka
en industriell partner för lanseringen av D-EEPC. Detta arbete
har fortsatt under inledningen av 2018, samtidigt som Bolaget
förbereder en ansökan om ett större forskningsbidrag från
Horizon-2020 till fortsatt utveckling av D-EEPC.

Primärt fokus för ChemoTech under de kommande åren,
vilket också föranleder den beslutade företrädesemissionen, är
att via kommersialisering av IQWave™ ta Bolaget till positivt
kassaflöde från den löpande verksamheten, vilket planeras ske
under 2019. Detta kommer att möjliggöras genom följande två
fokusområden:
• Accelerera lanseringen av IQWave™ på primärmarknaderna.
Detta skall ske med hjälp av ökade marknadsföringsaktiviteter och förstärkt försäljningsorganisation, både intern och
extern genom att utöka nätverket av agenter och distributörer. Målsättningen är att via agenter få en större hävstång i
marknadsarbetet till begränsade investeringar.
• Bredda marknadsetableringen till nya regioner. Det finns
många marknader där cancervården idag är bristfällig och
där många patienter är i behov av en behandlingsmetod som
ChemoTech kan erbjuda genom IQWave™. Primärt är dessa
regioner närliggande länder i Sydostasien och Indien.
Framgångarna för IQWave™ har varit betydande under
inledningen av 2018. Bolaget har sålt de tre första IQWave™enheterna och skrivit avtal med två nya distributörer i Asien,
vilket medför möjlighet till lansering på ytterligare marknader.
Dessa framgångar stärker styrelsen i dess bedömning att ChemoTechs produkter adresserar en betydande efterfrågan, som
andra tillgängliga behandlingsformer inte förmår möta. Etablering av ny behandlingsutrustning, trots att grundmetoden är
vedertagen genom tidigare generationer av elektrokemoterapi, är en tidskrävande process. Den senaste tidens kommersiella genombrott för IQWave™ har medfört att styrelsen känner sig tillräckligt konfident för att precisera framåtblickande
finansiella mål, där det primära målet är att uppvisa positivt
kassaflöde från den löpande verksamheten under 2019.
Aktierna i Företrädesemissionen tecknas med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare i förhållande till det
antal aktier de förut äger. Vid fullteckning tillförs Bolaget
cirka 18,3 MSEK före avdrag för emissionskostnader. Styrelsen
anser att emissionen är tillräcklig för att trygga verksamheten
under minst tolv månader. Nedan redogörs användandet av
emissionslikviden:
• 50% för försäljningsinsatser och marknadsetablering;
• 40% för att tillgodose Bolagets behov av rörelsekapital; och
• 10% för kliniska studier och R&D.

Styrelsen för ChemoTech är ansvarig för innehållet i detta Memorandum. Härmed försäkras att alla rimliga försiktighetsåtgärder har
vidtagits för att säkerställa att uppgifterna i Memorandumet, såvitt styrelsen vet, överensstämmer med faktiska förhållanden och att
ingenting är utelämnat som skulle kunna påverka dess innebörd.
Malmö, 22 maj 2018
Scandinavian ChemoTech AB (publ)
Styrelsen
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VD har ordet
Framgångarna för IQWave™ har varit betydande under inledningen av 2018. Vi har sålt de tre första IQWave™-enheterna
och skrivit avtal med två nya distributörer i Asien. Dessa
framgångar stärker styrelsen i dess bedömning att ChemoTechs produkter adresserar en betydande efterfrågan, som
andra tillgängliga behandlingsformer inte förmår möta. Den
senaste tidens kommersiella genombrott för IQWave™ har
medfört att styrelsen känner sig tillräckligt konfident för att
precisera framåtblickande finansiella mål, den primära målsättningen är att vi ska uppvisa positivt kassaflöde från den
löpande verksamheten under 2019.
IQWave™ 3.0 en evolution
IQWave™ 3.0-versionen innehåller nya funktioner, som skall
öka interaktionen mellan den behandlande läkaren och utrustningen. De viktigaste funktionerna ligger i den nyutvecklade
tumörspecifika databasen, där analys och korrelationsberäkning kan göras mellan tumörspecifika egenskaper och behandlingsresultat. ChemoTech förväntar sig att denna databas skall
kunna leda till ännu fler förbättringar av D-EECT (DynamicElectroEnhanced Chemotherapy™)-protokollet som Bolaget
har utvecklat tillsammans med forskare och läkare.
Fokus på våra prioriterade marknader ger resultat
Indien
Inledningen av 2018 har varit en mycket intensiv period för
den nya organisationen i Indien, som nu har sitt huvudkontor
i Mumbai. Genom ett distributörsavtal med ett bolag i Chennai, fick dotterbolaget sin första order. Det finns goda kommersiella förutsättningar att denna IQWave™ skall generera
ytterligare intäkter från försäljning av behandlingskit, då syftet
även är att frekvent hyra ut den till olika sjukhus och kliniker i
regionen.
ChemoTech är närvarande i flera regioner i Indien, genom
både anställda och fristående agenter: Maharashtra (Mumbai),
Tamil Nadu (Chennai), Gujarat (Ahmedabad), Goa (Panjim),
Chhattisgarh (Raipur) och Andhra Pradesh (Hyderabad).
Filippinerna
Bolaget har även haft stora framgångar på den filippinska
marknaden och Bolaget erhöll sin första order från sjukhuset
Baypointe. I början av hösten 2017 enades vi om det ramverk
som skulle gälla för att Asian Hospital skulle övergå till kommersiell användning av IQWave™. Vid den tidpunkten hade vi
aldrig kunnat ana vilken rigorös och byråkratisk process som
skulle gälla för att bli en godkänd leverantör till MPIC-Group,
ägare av Asian Hospital samt 13 andra sjukhus i Filippinerna.
Glädjande nog börjar vi komma till slutet av denna långa process, för att bli en godkänd leverantör.

10

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I SCANDINAVIAN CHEMOTECH AB (PUBL)

Sydostasien
När ChemoTech signerade distributörsavtalet med ABEX i
Malaysia var vi medvetna om att det krävs en lokal registrering
av IQWave™, innan en kommersialisering kan påbörjas. Som en
del i vår utbildning av personalen hos ABEX, presenterade vi
IQWave™ på onkologavdelningen vid Universitetssjukhuset
Kuala Lumpur. Intresset var över förväntan och resulterade i
en möjlighet att behandlingar kan komma att starta före det
att en officiell registrering av IQWave™ är genomförd. Universitetssjukhuset PPMU i Kuala Lumpur framförde ett stort
intresse för D-EECT och har nyligen erhållit en s k ”Special
Access” hos myndigheterna, en process där importtillstånd
söks för utrustning eller läkemedel, som ännu inte är registrerade i ett land. Syftet med tillståndet är att PPUM så snabbt
som möjligt skall kunna genomföra sin önskade utvärderingsstudie av IQWave™ D-EECT.
ABEX är nu i stånd att bygga upp ett helt nytt team, med
IQWave™ som enda fokus. Detta är till fördel för både ABEX
och ChemoTech, då kunskapsöverföring från oss till deras
organisationer i hela regionen blir mycket mer tids- och kostnadseffektiv, inför den kommande geografiska expansionen.

Sekundära marknader
ChemoTech har sedan ett år tillbaka frekvent blivit uppvaktade av distributörer som vill få exklusiv rätt till IQWave™ i sina
regioner. Fram till nu har Bolaget haft en konservativ inställning till nya marknader, då vi anser att fokus är helt avgörande
för ChemoTech. Vi vet också att många av dessa länder har
långa registreringsprocesser, innan det aktiva marknadsarbetet kan påbörjas. Vi har därför sagt oss vara villiga att påbörja
diskussioner för distribution på några av dessa nya marknader.
R&D och CE-märkningen
Redan under slutet av förra året tog vi beslutet att fokusera alla
våra utvecklingsresurser på IQWave™ 3.0 och CE-märkningen.
Denna process är mycket omfattande och tidskrävande och
ligger något efter den ursprungliga tidplanen. Vi beräknar att
ha CE-märkningen klar under hösten 2018.
Under vintern tog vi beslut att försöka finansiera utvecklingen av vår smärtprodukt D-EEPC (Dynamic-ElectroEnhanced Pain Control™) genom s k ”mjuka pengar”, i form av
Horizon-anslag.
Studier
Studier är mycket tidskrävande och innefattar många regulatoriska processer. Vi planerar två studier i Indien samt en mindre
studie, som det tidigare har kommunicerats om, på Universitetssjukhuset i Kuala Lumpur i Malaysia.

Företrädesemissionen
ChemoTech har nu, tre år efter Bolaget grundades, nått en nivå
som anses vara tämligen unik för ett bolag som lanserar en helt
ny generation av utrustning inom onkologi. Bolaget har påbörjat försäljning av sin första produkt IQWave™. Vi har sedan
lansering erfarit att läkare är mycket nöjda med de resultat
och det värde som IQWave™ har bidragit med, för de drygt
50 patienter som hittills har behandlats. Vi har haft stor hjälp
av våra Key Opinion Leaders i både Indien och i Filippinerna.
Läkarna har med framgång behandlat patienter och dessutom
marknadsfört och spridit kännedomen om oss och D-EECTbehandlingen. Vi ser därför att det är oerhört viktigt att vi fortsätter att satsa på marknadsföring av IQWave™ på våra kärnmarknader och fullföljer att driva de studieobjekt som vi redan
har initierat.
Med anledning av ovan beslutade styrelsen för Scandinavian ChemoTech AB den 25 april i år, att föreslå genomförandet av förestående Företrädesemission, vilken beslutades av en
extra bolagsstämma den 15 maj 2018. Sammantaget omfattas
Företrädesemissionen av teckningsåtaganden och emissionsgarantier upp till cirka 18,3 MSEK, motsvarande 100 procent
av det totala emissionsbeloppet.
Mohan Frick, VD
Scandinavian ChemoTech AB (publ)
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Villkor och anvisningar
FÖRETRÄDESRÄTT TILL TECKNING

EMISSIONSREDOVISNING OCH ANMÄLNINGSSEDLAR

Den som på avstämningsdagen den 22 maj 2018 är aktieägare i
Bolaget har företrädesrätt att teckna B-aktier i Bolaget utifrån
befintligt aktieinnehav i Bolaget.

Direktregistrerade aktieägare
De aktieägare eller företrädare för aktieägare som på avstämningsdagen den 22 maj 2018 är registrerade i den av Euroclear för Bolagets räkning förda aktieboken erhåller förtryckt
emissionsredovisning med vidhängande inbetalningsavi samt
anmälningssedel för teckning utan stöd av teckningsrätter.
Fullständigt memorandum kommer att finnas tillgängligt på
Bolagets hemsida www.chemotech.se samt Aqurats hemsida
www.aqurat.se för nedladdning. Den som är upptagen i den
i anslutning till aktieboken särskilt förda förteckning över
panthavare med flera, erhåller inte någon information utan
underrättas separat. VP-avi som redovisar registreringen av
teckningsrätter på aktieägares VP-konto utsändes ej.

TECKNINGSRÄTTER (TR)

Aktieägare i Bolaget erhåller, för en (1) på avstämningsdagen
innehavd aktie, oavsett aktieslag, en (1) teckningsrätt av serie
B (av Euroclear Sweden AB benämnd teckningsrätt (”TR B”)).
Det krävs en (1) teckningsrätt för att teckna en (1) ny B-aktie.
TECKNINGSKURS

Teckningskursen är 12,50 SEK per ny B-aktie. Courtage utgår ej.
AVSTÄMNINGSDAG

Avstämningsdag hos Euroclear för rätt till deltagande i Företrädesemissionen är den 22 maj 2018. Sista dag för handel i
Bolagets aktie med rätt till deltagande i Företrädesemissionen
är den 18 maj 2018. Första dag för handel i Bolagets aktie utan
rätt till deltagande i Företrädesemissionen är den 21 maj 2018.
TECKNINGSTID

Teckning av aktier ska ske från och med den 23 maj 2018 till
och med den 7 juni 2018. Styrelsen har rätt att förlänga teckningstiden. Vid en eventuell förlängning av teckningstiden ska
detta meddelas senast den 7 juni 2018. Efter teckningstidens
utgång blir outnyttjade teckningsrätter ogiltiga och förlorar
därefter sitt värde. Efter teckningstiden kommer outnyttjade
teckningsrätter, utan avisering från Euroclear, att bokas bort
från aktieägarnas VP-konton.
HANDEL MED TECKNINGSRÄTTER (TR)

Handel med teckningsrätter kommer att ske på Nasdaq First
North från och med den 23 maj 2018 till och med den 4 juni
2018. Dessa teckningsrätters ISIN-kod är SE0011230929.
Aktieägare skall vända sig direkt till sin bank eller annan förvaltare med erforderliga tillstånd för att genomföra köp och
försäljning av teckningsrätter. Teckningsrätter som förvärvas
under ovan nämnda handelsperiod ger, under teckningstiden,
samma rätt att teckna nya B-aktier som de teckningsrätter
aktieägare erhåller baserat på sina innehav i Bolaget på avstämningsdagen.
EJ UTNYTTJADE TECKNINGSRÄTTER

Teckningsrätter som ej sålts senast den 4 juni 2018 eller utnyttjats för teckning av B-aktier senast den 7 juni 2018, kommer
att bokas bort från samtliga VP-konton utan ersättning. Ingen
särskild avisering sker vid bortbokning av teckningsrätter.
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TECKNING MED STÖD AV FÖRETRÄDESRÄTT

Teckning av B-aktier med stöd av teckningsrätter kan ske
genom kontant betalning under perioden från och med den
23 maj 2018 till och med den 7 juni 2018. Observera att det
kan ta upp till tre bankdagar för betalningen att nå mottagarkontot. Teckning och betalning ska ske i enlighet med något
av nedanstående två alternativ.
1. Emissionsredovisning - förtryckt inbetalningsavi från
Euroclear
I det fall samtliga på avstämningsdagen erhållna teckningsrätter utnyttjas för teckning av B-aktier ska den förtryckta
inbetalningsavin från Euroclear användas som underlag för
anmälan om teckning genom betalning. Den särskilda anmälningssedeln ska därmed inte användas. Inga tillägg eller ändringar får göras i den på inbetalningsavin förtryckta texten.
Anmälan är bindande.
2. Särskild anmälningssedel
I det fall ett annat antal teckningsrätter utnyttjas än vad som
framgår av den förtryckta inbetalningsavin från Euroclear ska
den särskilda anmälningssedeln användas. Anmälan om teckning genom betalning ska ske i enlighet med de instruktioner
som anges på den särskilda anmälningssedeln. Den förtryckta
inbetalningsavin från Euroclear ska därmed inte användas. Särskild anmälningssedel kan beställas från Aqurat via telefon
eller e-post.
Särskild anmälningssedel ska vara Aqurat tillhanda senast kl.
15.00 den 7 juni 2018. Eventuell anmälningssedel som sänds
med post bör därför avsändas i god tid före sista teckningsdagen. Endast en anmälningssedel per person eller juridisk person
kommer att beaktas. I det fall fler än en anmälningssedel insändes kommer enbart den sist inkomna att beaktas. Ofullständig
eller felaktigt ifylld särskild anmälningssedel kan komma att
lämnas utan avseende. Anmälan är bindande.

Ifylld särskild anmälningssedel skickas eller lämnas till:
Aqurat Fondkommission AB
Ärende: ChemoTech
Box 7461
103 92 Stockholm
Tfn: 08-684 05 800
Fax: 08-684 05 801
Email: info@aqurat.se (inskannad anmälningssedel)
FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIEÄGARE

Aktieägare vars innehav av aktier i Bolaget är förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare erhåller ingen emissionsredovisning eller anmälningssedel. Teckning och betalning skall
istället ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare.
TECKNING UTAN FÖRETRÄDESRÄTT

Teckning av B-aktier utan företrädesrätt ska ske under samma
period som teckning av B-aktier med företrädesrätt, det vill
säga från och med den 23 maj 2018 till och med den 7 juni
2018. Styrelsen i Bolaget förbehåller sig rätten att under alla
omständigheter förlänga teckningstiden. En sådan förlängning
skall meddelas senast 7 juni 2018. Anmälan om teckning utan
företrädesrätt sker genom att anmälningssedel för teckning
utan teckningsrätter ifylls, undertecknas och därefter skickas
eller lämnas till Aqurat med kontaktuppgifter enligt ovan.
Anmälningssedeln kan beställas från Aqurat via telefon eller
e-post. Anmälningssedeln kan även laddas ned från Bolagets
hemsida www.chemotech.se samt från Aqurat Fondkommissions hemsida www.aqurat.se.
Anmälningssedeln ska vara Aqurat tillhanda senast kl. 15.00
den 7 juni 2018. Anmälningssedel som sänds med post bör därför avsändas i god tid före sista teckningsdagen. Det är endast
tillåtet att sända in en (1) anmälningssedel för teckning utan
stöd av teckningsrätter. För det fall fler än en anmälningssedel
insändes kommer enbart den sist inkomna att beaktas. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att
lämnas utan avseende. Anmälan är bindande.
Observera att de aktieägare som har sitt innehav förvaltarregistrerat ska anmäla teckning utan företräde till sin förvaltare enligt dennes rutiner.
Tilldelning vid teckning utan företrädesrätt
För det fall inte samtliga B-aktier tecknas med stöd av företrädesrätt enligt ovan ska styrelsen besluta om tilldelning inom
ramen för Företrädesemissionens högsta belopp.
För aktier som inte tecknas med stöd av teckningsrätter
ska tilldelning i första hand ske till aktietecknare som utnyttjat teckningsrätter i nyemissionen i förhållande till det antal
teckningsrätter som var och en utnyttjat för teckning och i
andra hand till övriga som anmält sitt intresse för teckning av

nya aktier utan stöd av teckningsrätter, pro rata i förhållande
till det antal nya aktier som sådan intresseanmälan omfattade
samt i tredje hand till garanter av nyemissionen i förhållande
till det emissionsbelopp som respektive part garanterat.
Besked om tilldelning vid teckning utan företrädesrätt
Besked om eventuell tilldelning av B-aktier, tecknade utan
företrädesrätt, lämnas genom översändande av tilldelningsbesked i form av en avräkningsnota. Likvid ska erläggas senast
tre (3) bankdagar efter utfärdandet av avräkningsnotan. Något
meddelande lämnas inte till den som inte erhållit tilldelning.
Erläggs inte likvid i rätt tid kan tilldelade B-aktier komma att
överlåtas till annan. Skulle försäljningspriset vid sådan överlåtelse komma att understiga priset enligt Erbjudandet, kan den
som ursprungligen erhållit tilldelning av dessa B-aktier komma
att få svara för hela eller delar av mellanskillnaden.
De som tecknar B-aktier utan företräde genom sin förvaltare kommer att erhålla besked om teckning enligt sin förvaltares rutiner.
AKTIEÄGARE BOSATTA I UTLANDET

Aktieägare bosatta utanför Sverige (avser dock ej aktieägare
bosatta i USA, Australien, HongKong, Japan, Kanada, Schweiz,
Singapore, Sydafrika samt Nya Zeeland) och vilka äger rätt
att teckna B-aktier i Företrädesemissionen, kan vända sig till
Aqurat Fondkommission på telefon enligt ovan för information om teckning och betalning. På grund av restriktioner i värdepapperslagstiftningen i USA, Australien, HongKong, Japan,
Kanada, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller Nya Zeeland kommer inga teckningsrätter att erbjudas innehavare med registrerade adresser i något av dessa länder. I enlighet därmed riktas
inget erbjudande att teckna B-aktier i Bolaget till aktieägare i
dessa länder.
BETALD TECKNAD AKTIE (BTA B)

Teckning genom betalning registreras hos Euroclear så snart
detta kan ske, vilket normalt innebär några bankdagar efter
betalning. Därefter erhåller tecknaren en VP-avi med bekräftelse på att inbokning av betalda tecknade aktier (BTA B)
skett på tecknarens VP-konto. Tecknade B-aktier är bokförda
som BTA B på VP-kontot tills Företrädesemissionen blivit
registrerad hos Bolagsverket. Dessa BTA B har ISIN-koden
SE0011230937.
HANDEL I BTA

Handel med BTA B kommer att äga rum på Nasdaq First North
från och med 23 maj 2018 och till dess att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket.

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I SCANDINAVIAN CHEMOTECH AB (PUBL)

13

LEVERANS AV B-AKTIER

AKTIEÄGARES RÄTTIGHETER

Så snart Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket,
vilket beräknas ske omkring vecka 26 2018, ombokas BTA B
till B-aktier utan särskild avisering från Euroclear Sweden AB.

Aktieägares rättigheter avseende vinstutdelning, rösträtt,
företrädesrätt vid nyteckning av aktie med mera styrs dels av
Bolagets bolagsordning som finns tillgänglig via Bolagets hemsida, dels av aktiebolagslagen (2005:551).

OFFENTLIGGÖRANDE AV UTFALLET

Snarast möjligt efter att teckningstiden avslutats kommer
Bolaget att offentliggöra utfallet av Företrädesemissionen
genom ett pressmeddelande.
TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING

B-aktier ges ut under aktiebolagslagen (2005:551) och regleras
av svensk rätt.
RÄTT TILL UTDELNING

De nya B-aktierna medför rätt till utdelning för första gången
på den första avstämningsdagen för utdelning
som infaller efter det att de nya B-aktierna registrerats hos
Bolagsverket. De nya B-aktierna har samma rätt till utdelning
som de befintliga aktierna.
AKTIEBOK

Bolaget är ett till Euroclear Sweden AB anslutet avstämningsbolag. Bolagets aktiebok med uppgift om aktieägare hanteras
och kontoförs av Euroclear Sweden AB med adress Euroclear
Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm.
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ÖVRIGT

I händelse av att ett för stort belopp betalats in av en tecknare
för de nya B-aktierna kommer Aqurat Fondkommission AB
att ombesörja att överskjutande belopp återbetalas. Aqurat
Fondkommission AB kommer i sådant fall att ta kontakt med
tecknaren för uppgift om ett bankkonto som Aqurat Fondkommission AB kan återbetala beloppet till. Ingen ränta kommer att utbetalas för överskjutande belopp. En teckning av nya
B-aktier, med eller utan stöd av teckningsrätter, är oåterkallelig
och tecknaren kan inte upphäva eller modifiera en teckning av
nya B-aktier.
Ofullständiga eller felaktigt ifyllda anmälningssedlar kan
komma att lämnas utan beaktande. Om teckningslikviden
inbetalas för sent, är otillräcklig eller betalas på felaktigt sätt
kan anmälan om teckning komma att lämnas utan beaktande
eller teckning komma att ske med ett lägre belopp. Betald likvid som ej tagits i anspråk kommer i så fall att återbetalas.

Så här gör du
För varje aktie i ChemoTech får du en (1) teckningsrätt. En (1)
teckningsrätt ger rätt att teckna en (1) ny B-aktie i Bolaget.

Villkor
Teckningskurs

12,50 SEK per ny B-aktie

Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen

22 maj 2018

Teckningsperiod

23 maj - 7 juni 2018

Handel med teckningsrätter

23 maj - 4 juni 2018

Teckning av aktier med stöd av teckningsrätt
1. Du tilldelas teckningsrätter
För varje aktie, oavsett aktieslag, i ChemoTech som du innehar per

En (1) teckningsrätt

En (1) aktie

avstämningsdagen den 22 maj 2018 tilldelas du en (1) teckningsrätt.

2. Så här utnyttjar du dina teckningsrätter
+ 12,50 SEK

För en (1) teckningsrätt i ChemoTech har du rätt att köpa
en (1) ny B-aktie för 12,50 SEK.

En (1) teckningsrätt

En (1) ny
B-aktie

3. Är du direktregistrerad aktieägare eller har du aktierna hos förvaltare?

Du har VP-konto (d v s
är direktregistrerad)

Du har depå (d v s är
förvaltarregistrerad)

Det antal teckningsrätter som du erhåller framgår av emissionsredovisningen
från Euroclear. Om du utnyttjar samtliga teckningsrätter, gör inbetalningen
med den utsända inbetalningsavin från Euroclear.
Om du köpt, sålt eller överfört teckningsrätter till/från ditt VP-konto, fyll i anmälningssedeln ”Särskild anmälningssedel” som skickas ut till VP-konto-havare
eller kan erhållas från Aqurat.
Om du har aktierna i ChemoTech i en depå hos bank eller värdepappersinstitut
får du information från din förvaltare om det antal teckningsrätter som du
erhållit. Följ de instruktioner du får från din förvaltare.

Teckning av aktier utan företrädesrätt

Du har VP-konto

Fyll i anmälningssedeln ”Teckning utan företräde” för teckning av aktier utan
stöd av teckningsrätter som skickas ut till VP-kontohavare eller finns att ladda
ner på Bolagets eller Aqurats hemsida. Anmälningssedeln skall vara Aqurat tillhanda senast den 7 juni 2018. Om du blir tilldelad aktier får du en avräkningsnota som skall betalas i enlighet med denna.

Du har depå

Teckning och betalning sker genom respektive förvaltare. Följ de instruktioner
du får från din förvaltare.

Notera att vissa förvaltare kan ha kortare anmälningstid. Kontrollera instruktionerna från respektive förvaltare.
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Marknadsöversikt
ChemoTech är ett medicintekniskt bolag som utvecklar och marknadsför nya behandlingar inom cancervården. Bolagets första produkt
IQWave™ D-EECT (Dynamic-ElectroEnhanced Chemotherapy™) påverkar tumörens celler med hjälp av elektriska fält och ökar därmed möjligheten till passage av cytotoxiska läkemedel in i tumörcellerna. Behandlingskostnaden för D-EECT jämfört med andra cancerterapier är låg, vilket gör behandling med Bolagets D-EECT tillgänglig för en stor andel av patienter, som annars inte haft tillgång
till behandling av en ofta långt utvecklad cancer. Geografiskt fokuserar Bolaget på tillväxtekonomier som Indien och Sydostasien, där
även Filippinerna ingår och där patientbehovet av varierande cancerformer är betydande.

ONKOLOGIMARKNADEN

Cancer i utvecklade länder och utvecklingsländer

Onkologimarknaden växer varje år till följd av en ökad välfärd
och en åldrande befolkning, samtidigt som bättre sjukvårdssystem och ökad förståelse för cancer som sjukdom gör det
möjligt att upptäcka och behandla fler drabbade. Under 2012
levde 32,6 miljoner människor med cancer som diagnostiserats
de senaste fem åren och 8,2 miljoner människor avled av sjukdomen1. Den vanligaste dödsorsaken är metastaser, d v s att
cancer sprider sig i kroppen. 2 Antalet nya cancerfall uppgick
under 2014 till 14,1 miljoner.3 En siffra som uppskattas överskrida 20 miljoner år 2025.4
Den ökade välfärden har lett till höjd medelålder och därigenom en högre incidens, då 58 procent av alla nya cancerdiagnoser i ekonomiskt utvecklade länder förekommer hos personer som är 65 år och äldre. I utvecklingsländer förekommer
däremot endast 40 procent av cancerincidensen hos denna del
av befolkningen.5 Att överlevnaden är betydligt lägre i utvecklingsländer tros ha sin förklaring i att diagnos sker i ett senare
skede och att tillgången till standardbehandling är begränsad.6
Värdet av onkologimarknaden växer för varje år. Kostnader
hänförliga till cancerbehandling under 2015 uppgick till 107 miljarder USD. Detta motsvarar en ökning om 11,5 procent mot
föregående år och redan 2020 förväntas marknadsstorleken
överskrida 150 miljarder USD. Den amerikanska marknaden
är störst och stod under 2015 för 46 procent av den globala
onkologimarknaden. Tillväxtekonomierna (21 länder) stod för
cirka 13 procent.7
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3 World Cancer Report 2014, International Agency for Research on Cancer,
World Health Organization (2014)
4 Global Cancer Facts and Figures, 3rd Edition, American Cancer Society
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ibid
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Globocan, 2012

7 IMS Health, Global Oncology Trend Report: A Review of 2015 and Outlook
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Indiska marknaden - Viktiga städer och regioner för ChemoTech

DELHI - Indiens huvudstad och ett politiskt centrum
där Ministry of Health och övriga nationstäckande
institutioner ligger.
MUMBAI - dotterbolagets placeringsort och här återfinns några av Indiens och Asiens största cancersjukhus.
KERALA - har högst palliativ vårdtäckning jämfört med
någon annan stat i landet.
CHENNAI - en av Indiens största städer med en befolkning på 4,6 miljoner. I Chennai finns flest certifierade
användare av IQWave™ och är också där de första 23
patienterna behandlades.

8 AK Gandhi et al - ABurden of preventable cancers in India: Time to strike
the cancer epidemic (2016)
9 International Journal of Head and Neck Surgery, January-April
2013;4(1):29-35

Incidens cancer Indien
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Indiska marknaden
Under 2016 registrerades cirka 1,45 miljoner nya cancerpatienter i Indien vilket gör cancer till ett av de största hälsoproblemen i landet. Redan 2020 förväntas antalet nya cancerpatienter uppgå till 1,75 miljoner.8
Indien särskiljer sig mot andra länder primärt inom området
för cancer i huvud och hals. Av samtliga globala fall av huvudoch halscancer inträffar uppemot 60 procent i Asien, och är
särskilt vanligt förekommande i Indien. På den indiska marknaden 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. Av de 200 000 nya patienter med
huvud- och halscancer i Indien, söker cirka 160 000 patienter
vård i ett sent skede. Den starkast bidragande faktorn till det
höga antalet patienter med just denna typ av cancer härleds till
användandet av betel, en nöt som blandas med tobak och som
läggs i munhålan och som är starkt cancerogen. Användandet
av tobak är också starkt bidragande till all form av cancer i
huvud och hals. Man uppskattar att cirka 57 procent av samtliga män och 11 procent av samtliga kvinnor i Indien mellan 15
- 49 år använder tobak.9
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Källa: International Journal of Head and Neck Surgery, January-April
2013;4(1):29-35

Under 2012 avled knappt 700 000 personer på grund av
cancer i Indien. Den mest dödliga indikationen var bröstcancer,
tätt följt av livmoderhalscancer. Cancer i munhålan tillhör den
femte mest dödliga cancerformen i Indien med cirka 50 000
avlidna per år.10
10 Globocan, 2012
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Adresserbar marknad för elektrokemoterapi i Indien
Den för ChemoTech adresserbara marknaden i Indien, det vill
säga palliativ vård av huvud- och halscancer, beräknas av Bolaget uppgå till cirka 160 000 patienter årligen. En stor fördel för
ChemoTechs D-EECT-behandling är att den lämpar sig i situationer där kirurgi och strålbehandling ej givit önskade resultat
eller varit praktiskt omöjlig att genomföra.
Sjukvårdssystemet i Indien
Det finns två dominerande typer av sjukhus i Indien: statliga
och privata. Den statligt finansierade vården erbjuder grundläggande sjukvård i såväl städer som på landsbygden, medan
den privata vården erbjuder mer avancerad sjukvård och är
koncentrerad till de större städerna. Den indiska sjukvårdsmarknaden värderas till drygt 100 miljarder USD och beräknas växa med cirka 22 procent om året mellan 2016 och 2022.
Vidare beräknas den privata vården stå för närmare 74 procent
av landets totala sjukvårdskostnader.11
De indiska hushållens utgifter per capita för sjukvård växte
mellan 2008 och 2015 med en genomsnittlig tillväxttakt om 5
procent årligen till 68,6 USD. Detta beror på stigande inkomster, bättre tillgång till högkvalitativa vårdfaciliteter och ökad
medvetenhet om personlig hälsa och hygien. Vidare har den
ökade penetrationen av sjukförsäkringar bidragit till ökade
utgifter för vård, en trend som sannolikt kommer att intensifieras under det kommande årtiondet.12
Den indiska regeringen genomför för närvarande flera initiativ för att förbättra och effektivisera sjukvården i landet.
Exempel på detta är satsningar på distansvård för att förbättra
vården på landsbygden, förbättrad sjukförsäkring vad gäller
läkemedel och diagnostik samt satsningar inom upprustning av
offentligt finansierade sjukhus.

11 India Brand Equity Foundation - Healthcare Industry in India, April 2018
12 ibid
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Andelar i sjukvårdsutgifterna i Indien, 2005
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Andelar i sjukvårdsutgifterna i Indien, 2015
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Filippinska marknaden
Filippinerna är världens tredje största engelskspråkiga land sett
till sin befolkningsmängd om drygt 100 miljoner invånare och
tvåsiffriga ekonomiska tillväxt. Under 2012 registrerades cirka
100 000 nya fall av cancer i Filippinerna. De vanligast förekommande cancerformerna bland män är cancer i lungorna och
levern. Bland kvinnor är de vanligaste cancerformerna bröstcancer och livmoderhalscancer. Under 2012 avled cirka 59 000
personer på grund av cancer. Den mest dödliga indikationen
var lungcancer följt av levercancer.13
Då den ökade efterfrågan på hälso- och sjukvårdstjänster
inte möts av det nuvarande antalet hälso- och sjukvårdspersonal, är landets nuvarande ledning angelägna om att driva på
utbyggnaden av sjukvårdssystemet på den filippinska landsbygden. Detta genom att erbjuda bättre lön för läkare och
vårdpersonal för att säkerställa bättre hälsa för majoriteten av
Filippinernas befolkning.14
Adresserbar marknad Filippinerna
Bolagets fokus på den filippinska marknaden är lokalt spridd
bröstcancer. Med cirka 18 000 nya bröstcancerpatienter varje
år är marknadspotentialen för en kostnadseffektiv behandlingsmetod stor.15 Strategin för ChemoTech omfattar i första
hand den privata sjukvården. Detta medför att behovet av att
få ersättning från den statliga sjukförsäkringen blir mindre
betydande.
Sjukvårdssystemet i Filippinerna
Det finns mer än 1 800 licensierade sjukhus i Filippinerna och
det totala antalet sjukhusbäddar uppskattas till drygt 100 000.
Även det filippinska sjukhussystemet domineras av den privata sektorn, där drygt 60 procent av sjukhusen är privatägda.
Vidare importeras nästan all medicinsk utrustning och över 50
procent av medicinska engångsartiklar i Filippinerna. Den privata sektorn köper både ny och begagnad utrustning, medan
statliga sjukhus endast inhandlar ny utrustning.16
Inom den privata sektorn, finns två ledande sjukhusutvecklare; Metro Pacific Investments Corporation (MPIC) och QualiMed Health Network. Dessa aktörer expanderar antingen
genom förvärv av befintliga anläggningar eller konstruktion
och utveckling av nya sjukhusprojekt. Nödvändigt kapital tillförs för att uppgradera och modernisera befintliga sjukhus och
toppmodern medicinsk utrustning köps in. Precis som i Indien
efterfrågas kostnadseffektiva alternativ till cancerbehandling
inom landet.17

Sydostasien
Efterfrågan på sjukvård i Sydostasien växer. Regionen karaktäriseras av en kraftigt växande och åldrande befolkning, vilket
driver efterfrågan på bättre vård, produktutbud och infrastruktur. Befolkningen över 65 år förväntas inom 15 till 35 år fördubblas, från sju till fjorton procent. Andelen av befolkningen
under den nationella fattigdomsgränsen i varje land sträcker sig
från 11 till 26 procent mellan länderna. De ekonomiska skillnaderna har en inverkan på hälsan, där den fattigare befolkningen
på landsbygden står inför underutvecklad infrastruktur, medan
stadsområden kämpar med anläggningar som är överutnyttjade på grund av den ökade urbaniseringen.18
Vidare har den växande medelklassen, som en följd av
ekonomisk tillväxt och urbanisering, även inneburit stigande
priser för behandling av icke-smittsamma sjukdomar som diabetes och cancer.19 Även förekomsten av kroniska sjukdomar
förväntas fördubblas mellan 2001 till 2025, vilket kommer att
skapa ökad efterfrågan på högkvalitativa vårdfaciliteter och
infrastruktur. 20
Adresserbar marknad Sydostasien
I Sydostasien inriktar sig Bolaget primärt mot samma cancerindikationer som i Indien. Förutom att Sydostasien består av
självständiga länder med varierande storlek och befolkningsmängd, skiljer sig dessa länder även åt vad gäller förekomsten
av olika indikationer.
I Malaysia, Vietnam och Thailand är bröstcancer mest frekvent förekommande och det som Bolaget fokuserar på. Dessa
cancerformer är ofta förknippade med stora utmaningar på
samma sätt som i industriländerna. Vid spridning krävs ofta
kirurgiska ingrepp, något som både är väldigt dyrt och kan
skapa estetiska problem för patienterna.
I Myanmar, eller Burma som landet tidigare hette, är förekomsten av huvud- och halscancer lika betydande som i Indien.
Det blir därför primärt mot den statliga sjukvården som Bolagets kommer inrikta sig mot, då huvud- och halscancer oftast
drabbar patienter i de lägre samhällsklasserna.
Sjukvårdssystemet i Sydostasien
Hälsovårdsmarknaden i Sydostasien värderas till cirka 71 miljarder dollar och har växt med cirka 15 procent årligen under de
senaste åren. Trots att regionen står för 10 procent av världens
befolkning och 20 procent av världens sjukdomsbörda, förfogar man endast över 3 procent av de globala sjukvårdsutgifterna. Regeringarna ökar ständigt vårdbudgetarna för att möta
behoven hos den växande och åldrande befolkningen. 21

13 Globocan, 2012

18 Healthcare Market Assessment - East Asia 2016

14 Export.gov, Philippines - Medical Equipment/Healthcare (2018)

19 ibid

15 Globocan, 2012

20 Amit Varma, Planning for Healthcare Demand and Growth in Southeast Asia

16 Export.gov, Philippines - Medical Equipment/Healthcare (2018)

21 ibid

17 ibid
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Invånarna i Sydostasien är starkt beroende av den privata
sektorn för leverans av både vård och tjänster. Icke-medicinska leverantörer och privata kliniker står för majoriteten av
primärvården. Även om den statliga sektorn i allmänhet föredras för sjukhusvistelse på grund av tillgängligheten och dess
lägre pris, ökar den privata sektorn långsamt kvalitetsnivån
genom att bygga nya och välfungerande sjukhus. Den privata
sektorn fungerar inte bara som en åtkomstpunkt för läkemedel, utan är också den största aktören inom både supply chain
management, logistik och distribution, vilket gör dem essentiella för regionen. 22
Europeiska marknaden
Under 2012 registrerades cirka 3,4 miljoner nya fall av cancer
i hela Europa. De vanligast förekommande cancerformerna
bland män är prostatacancer och lungcancer. Bland kvinnor
är de vanligaste cancerformerna bröstcancer och tjocktarmscancer. Endast under 2012 avled cirka 1,8 miljoner personer på
grund av cancer. Den mest dödliga indikationen var lungcancer, följt av tjocktarmscancer. 23
Även i Europa utgör kostnader relaterade till cancer stora
delar av de samlade sjukvårdskostnaderna. I en artikel i svenska
Läkartidningen refereras uppgifter i Lancet Oncology som
visar att samhällskostnaden beräknas uppgå till cirka 126 miljarder EUR varje år, varav direkta sjukvårdskostnader uppgår till
cirka 51 miljarder EUR, motsvarande cirka 40 procent. Övriga
kostnader består av förlorad arbetsinkomst och förlorad produktivitet. Den cancerform som står för den största kostnaden är lungcancer med cirka 15 procent av kostnaderna, följt
av bröstcancer och tjocktarmscancer. 24
Adresserbar marknad Europa
I Europa inriktar sig Bolaget primärt mot en etablering genom
distributörer i de länder där första generationens elektrokemoterapi redan ingår i det statliga sjukförsäkringssystemet. I
ett första skede avser Bolaget att rikta sig mot Storbritannien,
Tyskland och Skandinavien då inträdesbarriärerna är lägre.
22 Healthcare Market Assessment - East Asia 2016
23 Globocan, 2012
24 Läkartidningen. 2013;110:CI39, Cancer kostar européer 1100 miljarder
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Strategin är att finna en eller flera distributörer med möjlighet att ansvara för flera länder. Främst avser Bolaget att
adressera den höga förekomsten av melanom, där malignt
melanom är av den värsta sorten. Idag finns det så kallade riktade bromsmediciner för denna indikation, som är avsedd för
de som har specifika genetiska förändringar, t ex BRAF-mutation. Dessa bromsmediciner har länge varit uppe till debatt i
bl a Sverige, där vissa landsting inte ansåg sig ha råd att ge dem
till patienter. Många av dessa riktade bromsmediciner kostar
samhället närmare 100 000 SEK per månad och patient. För de
fall där patienterna har svårbehandlade ytliga tumörer, skulle
behandling med IQWave™ kunna vara ett alternativ.
Sjukvårdssystemet i Europa
Inom EU finns det fortfarande inget homogent sjukförsäkringssystem där, samtliga medlemsländer ger sina medborgare
rätt till samma vård. I vissa av EUs medlemsstater finns det
t ex både ett privat och statligt ersättningssystem, medan det
i andra länder endast finns statlig sjukvård. Detta medför att
det är svårt för mindre bolag att etablera sig på dessa marknader utan att samarbeta med lokala aktörer med specifik kunskap om enskilda länder.
I Europa ingår idag första generationens elektrokemoterapi i följande länders sjukförsäkringssystem; Österrike, Danmark, Tyskland, Italien, Portugal, Slovenien, Spanien, Schweiz
och Storbritannien. Fram till 2015 hade över 13 000 patienter
behandlats med första generationens elektrokemoterapi. 25
Den europeiska elektrokemoterapimarknaden är främst
uppbyggd av företaget IGEA Medical, som verkat ostört på
den europeiska marknaden i cirka tio år. Bolagets uppfattning
är att deras största framgångar har varit i Storbritannien, Italien och Spanien. Fram till oktober 2012 hade IGEA installerat
100 maskiner till lika många sjukhus i Europa. 26

25 Christophe Y. Calvet och Lluis M. Mir. The promising alliance of anti-cancer electrochemotherapy with immunotherapy (2016)
26 http://www.cliniporator.com/first.asp

KONKURRENTER

Det finns idag ett fåtal aktörer inom elektrokemoterapimarknaden. De företag som direkt konkurrerar med ChemoTech är IGEA
Medical och Onmed AB.

Konkurrenter inom elektrokemoterapi
Bolag/Beskrivning

För- och nackdelar

Behandlingsmönster

IGEA Medical - är ett italienskt bolag
som grundades 1980. Bolaget har utvecklat produkten Cliniporator. IGEA
har genom sitt engagemang och sin
kunskap varit en del av starten inom
den kliniska biofysiken och drivande
i att få elektrokemoterapi godkänt
som behandlingsmetod i EU.

++Etablerat som standardprotokoll för elektrokemoterapi inom EU.

Behandlingen är endimensionell, vilket
innebär att strömmen endast går i en
riktning. Antalet elektroder uppgår
från två till åtta. Nackdelen med denna
metod är att vissa områden riskerar att
ej utsättas för det elektriska fältet vilket
ger utebliven effekt för det obehandlade
området.

-- Högt pris för produkt.
-- Kostnaden per behandling kan uppgå till
1 000 EUR.
-- Enheten väger 60 kg och är 1,5 m hög. Försvårar transporter och förflyttning inom
sjukhusen samt vid export och utbildning.

Produkt

-- Tekniken kan, enligt ChemoTechs kännedom, endast åstadkomma icke reversibel
elektrokemoterapi.
Onmed AB - är ett svenskt bolag
som grundades 2011. Bolaget äger
Bionmed som producerar produkten
Sennex®. Onmed är aktiva i Afrika,
Ryssland, Mellanöstern, Bangladesh
och till viss del Indien. Indien har
historiskt varit Onmeds största
framgång.

++Lågt pris för produkt.
++Lågt pris per behandling. Använder dock
standardprodukten ”electro surgical pen
electrode” som del av behandlingskit
vilket inte är anpassat för dess specifika
behandlingsenhet.
-- Ej kapacitet att kontrollera om pulser
går genom tumör eller utanför vilket kan
orsaka kortslutning.

Behandlingen är endimensionell, vilket
innebär att strömmen endast går i en
riktning. Antalet elektroder uppgår
från två till fyra. Nackdelen med denna
metod är att vissa områden riskerar att
ej utsättas för det elektriska fältet vilket
ger utebliven effekt för det obehandlade
området.

-- Montering krävs för varje transport.

Scandinavian ChemoTech AB (publ)
- är ett svenskt bolag vars verksamhet
startades 2015. ChemoTech har via
sin interna medicinska expertis omfattande kunskaper inom elektrokemoterapi. Bolaget inriktar sig primärt
mot Indien och Sydostasien, där även
Filippinerna ingår. På sikt är Bolagets
målsättning att även etablera sig på
den europeiska marknaden.

++Lågt pris för produkt. IQWave™ har ett
listpris på 40 000 EUR. Lågt pris per behandling. Kostnader per behandling uppgår till cirka 300 - 600 EUR (kan variera
beroende på marknad).
++IQWave™ är en förbättring av konkurrerande produkter. Produkten kan kontrollera fördelningen av kraften genom hela
det elektriska fältet.
++Inbyggd tumördatabas där data från varje
tumör och behandlingstillfälle lagras.

Behandlingen är flerdimensionell, vilket
innebär att strömmen går horisontellt,
vertikalt och diagonalt under samma
behandlingscykel. Tack vare denna tekniska lösning kan IQWave™ minimera
risken för obehandlade ytor utan att
behöva fler än fyra elektroder. Med
IQWave™ kan man även behandla med
olika diameter beroende på behandlingsområdets storlek.

++Liten i storlek och en vikt på 5 kg per enhet gör att den får plats i en kabinväska
och lätt kan bäras.
-- Bolaget befinner sig fortfarande i en
uppbyggnads- och expansionsfas till nya
marknader.

Ovanstående information är baserad på upplysningar och erfarenheter från respektive företag och är den information ChemoTech
har om konkurrenterna vid dateringen av detta Memorandum. Beskrivningen ovan ska därför inte betraktas som en fullständig
konkurrentanalys utan baseras helt eller delvis på Bolagets subjektiva bedömning.
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Verksamhetsöversikt
KORT OM CHEMOTECH

AFFÄRSIDÉ, MÅL OCH VISION

ChemoTech är ett relativt ungt bolag inom life-science som
har påbörjat sin kommersiella resa genom lansering av sin
första produkt, IQWave™, med nästa generations elektrokemoterapi. ChemoTechs målsättning är att utveckla effektiva
behandlingsmetoder och göra dem tillgängliga för cancersjuka, utan segregation mellan industri- och utvecklingsländer.
ChemoTechs medicinska expertis och tekniska kunnande inom
onkologi utgör basen för Bolagets verksamhet. IQWave™
utgör en innovation inom elektrokemoterapi och kan med sina
unika egenskaper ge både ökad effekt vid behandling samt
skapa möjligheter att behandla större tumörer. Bolaget har
huvudkontor i Malmö och dotterbolag i Singapore och Indien.

ChemoTechs affärsidé är att utveckla och marknadsföra kostnadseffektiva produkter och lösningar för behandling av olika
former av cancer och cancerrelaterade tillstånd. Målet är att
genom kostnadseffektiv R&D och produktion skapa en lönsam affärsmodell med ett försäljningspris som möjliggör att
befolkningen i Asien, Afrika och Mellanöstern kan ha råd med
behandling.
Bolagets vision är att över tid etablera ledande positioner i
valda delar av cancervården och bli en positiv kraft för cancerpatienter som idag saknar ekonomiska möjligheter att få adekvat behandling.
FINANSIELL MÅLSÄTTNING

AFFÄRSMODELL

ChemoTechs affärsmodell baseras på två typer av intäkter:
försäljning av Bolagets produkt IQWave™ samt tillhörande
engångsartiklar i form av behandlingskit. Två till tre behandlingskit behövs för att behandla varje patient. Genom försäljning av behandlingskit kommer ChemoTech över tid att få en
betydande del av sin omsättning från återkommande intäkter.
Försäljningen sker antingen i egen regi direkt till Bolagets kunder eller via utvalda samarbetspartners.

Bolagets finansiella målsättning är att:
• Senast under det fjärde kvartalet 2019, uppvisa ett positivt
kassaflöde från den löpande verksamheten.
• Under 2018 nå en försäljning om minst åtta IQWave™enheter.
• Under 2019 nå en försäljning om minst 16 IQWave™enheter.

Bolagets affärsmodell

€ 30 00 - 60 000 per enhet

IQWave™

Regionala
distributörer
€ 300 - 1 200 per behandlad patient

Sjukhus/kliniker

Behandlingskit
Bolagets affärsmodell omfattar försäljning av IQWave™ och behandlingskit både via distributörer och direkt till slutkund. Detta möjliggör för Bolaget
att expandera i snabbare takt än om Bolaget enbart hade haft egen försäljning. Det möjliggör också för Bolaget att bibehålla en liten och effektiv
organisation. Vid försäljning via distributörer är Bolagets intäkt per levererad IQWave™ och tillhörande behandlingskit lägre än vid direktförsäljning
till slutkund.
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TILLVERKNING

ChemoTech har byggt upp extern produktion som bygger
på att kombinera ett noggrant urval av underleverantör med
spjutspetskompetens inom sina respektive områden; industriell design, aluminiumförädling och ytbehandling, elektronik,
säkerhetskopplingar för högvolt samt produktion och hantering av sterila engångsartiklar. På detta sätt begränsas Bolagets
investeringsbehov samtidigt som affärsmodellen blir relativt
okänslig för svängningar i efterfrågan. Nuvarande produktionskapaciteten täcker väl försäljningen de närmaste två åren.
FÖRSÄLJNING

På de marknader ChemoTech verkar, är inarbetade relationer
avgörande för framgång då det är svårt att driva försäljning i
egen regi med en liten organisation. För att uppnå marknadspenetration, arbetar ChemoTech därför även med försäljning och
distribution genom distributörer och agenter. Dessa partners
skall besitta existerande relationer till lokala Key Opinion
Leaders - ”KOL”, och vara väl bevandrade inom medicinteknik och framförallt onkologi. Varje distributör skall skriva en
affärsplan där såväl deras egna organisation som deras finansiella förmåga presenteras. Affärsplanen skall även inkludera
en tidsplan för lanseringsarbetet.
Marknadsinsatserna fokuseras mot strategiskt viktiga
sjukhus och kliniker med stor patientgenomströmning och
potential att utföra minst tre behandlingar per vecka och
IQWave™-enhet.
MARKNADSETABLERING

Bolagets primära marknader består av Indien och Sydostasien,
där även Filippinerna ingår. Sekundärt avser ChemoTech att
etablera sig i Mellanöstern, Afrika och Europa. Av Bolagets
sekundärmarknader beräknas marknadsetablering ske i Europa
i samband med att den pågående CE-märkningsprocessen
av IQWave™ 3.0 blir godkänd.
Fram till idag har Bolaget gjort ett strategiskt val att inte
bredda marknadsetableringen utanför sina primärmarknader
och dess grannländer, men under det senaste året har ChemoTech fått många förfrågningar från aktörer på nya marknader
avseende IQWave™. Då Bolaget närmar sig slutet av CE-märkningsprocessen har diskussioner i både Europa och andra delar
av världen inletts.
Indien
Indien är på många sätt en viktig marknad för ChemoTech.
Det är det aktiva samarbetet med läkare och akademiska institutioner i Indien och Sverige som har resulterat i IQWave™
och de unika tekniska lösningar som produkten har idag.
Arbetet har introducerat en ny generation elektrokemoterapi,

Vad är elektrokemoterapi?

C

hemoTech har utvecklat D-EECT (Dynamic-ElectroEnhanced Chemotherapy™), en vidarutveckling av den redan etablerade elektrokemoterapin, som
används för behandling av solida och ytliga, maligna
tumörer. 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 cytostatika, 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.

som Bolaget benämner Dynamic-ElectroEnhanced Chemotherapy™ - ”D-EECT”. Den främsta skillnaden mot första
generationens elektrokemoterapi är att i D-EECT-behandlingen anpassas kraften i det elektriska fältet, vilket minimerar risken att bränna bort tumörer, något som skulle kunna
ha negativ effekt på tumören. IQWave™ är fullt portabel och
ingen installation eller monteringsprocess krävs, vilket är en
viktig konkurrensfördel på den asiatiska marknaden.
Det indiska dotterbolaget har sedan sommaren 2017 fått
en ny ledning som under fjolåret förnyat hela organisationen.
En del av detta arbete har varit att ersätta tidigare personal i
Chennai mot en lokal agent. Därutöver har Bolaget byggt en
bas i Mumbai, där huvudkontoret idag ligger.
Den nya organisationen arbetar idag efter en kombinerad
strategi, med både en egen försäljningsorganisation och ett
nätverk av agenter. Eftersom att nätverket av agenter utgör
en betydande del av distributionskanalerna kan Bolaget hålla
nere kostnaderna som normalt associeras med en egen försäljningsorganisation. Det första agentavtalet signerades
under våren 2018 och avser försäljningen i Chennai-området.
ChemoTech har för avsikt att använda ytterligare fem till tio
agenter för den indiska marknaden.
I Indien arbetar Bolaget både mot den privata och statliga
sektorn. För privatsjukhusen är det väsentligt att skapa en
kommersiell modell som inom relativt kort tid kan generera en
god avkastning till sjukhusets ägare. I den statliga sektorn är
den akademiska valideringen mer avgörande än priset. Den palliativa vården i Indien bedrivs i princip uteslutande inom den
statliga sektorn. Bolaget arbetar med flera studieprojekt avseende akademisk validering för att visa behandlingens effekt
och hur den kan minska kostnaderna för vården.
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ChemoTech samarbetar redan idag med de största och
mest välrenommerade aktörerna inom de båda sektorerna. På
den indiska marknaden finns hundra tusentals patienter som
skulle kunna vara optimala för D-EECT-behandling. Det tar
emellertid lång tid innan man har skapat förtroende för en ny
behandlingsmetod. Kortsiktigt fokuserar Bolaget således på
ett adekvat sätt att påvisa de kliniska och ekonomiska effekterna av D-EECT-tekniken, för behandling av patienter med
huvud- och halscancer samt ytlig bröstcancer.
Filippinerna
Under slutet av 2016 signerade ChemoTech ett avtal med bolaget Strategic Partner Alliances inc. - ”SPA”, som idag driver
den filippinska verksamheten. Avtalet är en temporär lösning
till dess att Bolaget bedömer det lönsamt att starta ett helägt
dotterbolag i Filippinerna. Vid den tidpunkten kommer, enligt
avtalet, samtliga tillstånd och certifikat förflyttas till det nya
helägda dotterbolaget. Samarbetet fungerar som en anställning, där ChemoTech har tar samtliga kostnader som SPA haft i
samband med etableringen av IQWave™. Avtalet innebär således att SPA inte har haft och inte kommer att ha rätt till några
övrig ersättning för distribution av Bolagets IQWave™.

STYRKOR

• Eftersom elektrokemoterapi är en beprövad och erkänd
behandlingsmetod kan IQWave™ omedelbart göras tillgänglig för försäljning i stora delar av världen.
• Bolaget innehar en unik kompetens som möjliggjort
utvecklingen av D-EECT (Dynamic-ElectroEnhanced
Chemotherapy™), en ny generation elektrokemoterapi.
• IQWave™ 3.0, som kommer att CE-märkas, har en
förbättrad mjukvara som bl a säkerställer opersonlig
tumörspecifik data. Datan kommer att ge både läkare
och ChemoTech ett stort dataunderlag som på sikt kan
användas för att dra slutsatser om vem som bäst kommer att svara på behandlingen.
• Samarbetet mellan Bolaget och ledande KOLs har skapat ett nytt behandlingsprotokoll som även kan möjliggör behandling av stora tumörer.
• ChemoTech bedrivs kostnadseffektivt för att hålla nere
kostnaderna i uppbyggnads- och expansionsfas.
• Den portabla lösningen möjliggör användarvänliga
behandlingar med IQWave™.
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ChemoTechs distributör, SPA, fick under 2016 alla nödvändiga tillstånd från de filippinska myndigheterna för att fritt
marknadsföra och sälja IQWave™. Under 2017 utfördes de
första IQWave™-behandlingarna i landet och per dagen för
detta memorandum har nästan 40 patienter behandlats i Filippinerna. Under april 2018 förnyades tillstånden från de filippinska myndigheterna.
Under våren 2018 såldes den första IQWave™-enheten till
sjukhuset Baypointe Hospital, som ingår i ACE Hospital Group
och består av tolv sjukhus. Vidare slutfördes processen om att
bli en certifierad leverantör till MPIC-group, en börsnoterad
sjukhusgrupp där bl a Asian Hospital, ett av Filippinernas främsta sjukhus, ingår. Detta ger ChemoTech rätt att leverera såväl
IQWave™ som behandlingskit.
På den filippinska marknaden kommer ChemoTechs fokus
under 2018 vara affärsutveckling och expansion i form av fler
försäljare och agenter. Målsättningen är att under 2018 expandera inom MPIC Group och ACE Hospital Group. Bolaget
avser samtidigt att bearbeta nya aktörer inom cancervården i
Filippinerna.

Sydostasien
Eftersom Sydostasien består av självständiga länder med
varierande storlek och befolkningsmängd, skiljer sig dessa länder även åt vad gäller förekomsten av olika indikationer. Då
den sydostasiatiska marknaden är stor och svår att bearbeta
med Bolagets interna säljorganisation, signerade ChemoTech
i december 2017 ett avtal med distributören Abex Medical
System Sdn. Bhd - ”ABEX”. ABEX är en välrenommerad distributör i Sydostasien med över 30 års erfarenhet och en omsättning överstigande en miljard SEK årligen. ABEX är bland annat
distributör för ELEKTA och C-RAD.
Avtalet gäller i första hand Malaysia, men inkluderar även
en option som stipulerar att nya avtal för Vietnam och Myanmar ska skrivas, efter att affärsplanen har godkänts. ABEX har
även visat intresse för den thailändska marknaden. I Malaysia
inväntar ABEX fortfarande ChemoTechs CE-märkning, vilket
krävs för att kunna registrera IQWave™ 3.0 för kommersiellt
bruk. Indonesien är det enda land i Sydostasien, som ABEX
inte är verksamma i. Detta land är därför exkluderat i Bolagets
etableringsplan för 2018.
ABEX och ChemoTech har redan presenterat IQWave™ och
dess kliniska resultat för Universitetssjukhuset i Kuala Lumpur.
Universitetssjukhuset har nyligen erhållit importrättigheter

”Vi på Asian Hospital är hedrade att bli utvalda som ChemoTechs första Center of Excellence i Asien. Som direktör för
institutet står jag i spetsen för stora utvecklingsformer inom
cancervård. ChemoTech har infört en innovativ teknik inom
elektrokemoterapi och vi är stolta över att vara associerade
med ChemoTech. Under den korta perioden som vi har arbetat tillsammans kan jag säga att IQWave™ och DynamicElectroEnhanced Chemotherapy™ är en del av den kliniska
innovation som världen letar efter, speciellt i den här delen
av världen.”
Dr. Corazon Ngelangel - ChemoTechs KOL i Filippinerna
& chef för cancerinstitutet på Asian Hospital and Cancer
Center

för en IQWave™-enhet med syftet att genomföra en mindre
klinisk utvärdering, som undantas från registreringskravet.
Leveransen av den första enheten kommer att ske först i samband med studien. Parallellt undersöker ABEX möjligheten att
utöka samarbetet till Myanmar, där huvud- och hals-cancer är
väldigt utbrett.

Elektrokemoterapins faser

FAS 1

FAS 2

FAS 3

FAS 4

Elektrokemoterapi startar med
att cytostatika (cellgifter) ges till
patienten. Cytostatika 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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Produktportfölj
IQWAVE™

ChemoTechs produkt IQWave™ kombinerar traditionell elektrokemoterapi med tumöranpassad och kontrollerad fördelning av
det elektriska fältet, vilket förbättrar täckningen av de elektriska pulserna inom det behandlade området (se illustration nedan).
Med IQWave™, som har unika elektroder, kan den behandlande läkaren nå olika upptagningsområden. Teknologin gör det möjligt
att behandla tumörer som är svåra att nå med traditionell elektrokemoterapibehandling. Bland annat är tumörer i munhålan vanligtvis svåråtkomliga, men IQWave™ kan ge både ökad effekt vid behandling samt skapa möjligheter att behandla större tumörer.
Dessa tumörer är ofta förkommande i bl a Indien, Sydostasien samt andra länder där patienter ofta uppsöker sjukvården i ett
senare stadium än i Västvärlden. Nästa version, IQWave™ 3.0, har en inbyggd tumördatabas där data från varje tumör och behandlingstillfälle lagras. Denna information kan komma att bli värdefull, för såväl behandlande läkare som för ChemoTechs R&D team,
för att bl a kunna dra slutsatser om varför visa tumörer svarar bättre eller sämre på behandlingen.
Behandlingsmönster elektrokemoterapi
• I första generationens elektrokemoterapi är behandlingen
endimensionell, vilket innebär att spänning endast går i en
riktning. Se bild 1 och 2.
• IQWave™ D-EECT har en teknisk lösning som gör att det
elektriska fältet går i åtta olika riktningar; horisontellt,
lodrätt och diagonalt – samtliga åt båda hållen. Se bild 1-3.
• Behandlingsmönstret minskar risken att inte alla cancerceller
blir behandlade.

1

2

3

VILKA CANCERFORMER KAN CHEMOTECH BEHANDLA?

• IQWave™ anpassar även kraften i pulserna i förhållande till
storleken på tumören, till skillnad från första generationen
som använder samma kraft mellan olika tumörer.

IQWave™

ChemoTech kan med IQWave™ behandla en rad olika cancerformer. Cancer på huvudet, halsen och i munhålan (frekvent förekommande i Indien) samt bröstcancer är de cancersjukdomar som Bolaget hittills har behandlat framgångsrikt
och inriktat sig mot. Elektrokemoterapi kan även användas
för behandling av melanom och hudcancer som inte tillhör
melanomklassen. Målgruppen är primärt palliativ vård, det vill
säga lindrande behandling i livets slutskede, men effekten av
behandlingen kan även i vissa fall vara kurativ, d v s botande.
Nuvarande standardprotokoll för elektrokemoterapi, etablerades 2006 genom en ESOPE-studie (European Standard
Operating Procedures of Electrochemotherapy). För närvarande används elektrokemoterapi vid följande indikationer:
•
•
•
•
•
•
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Huvud- och halscancer
Melanom/hudcancer
Bröstcancer
Kaposis sarcom
Levermetastaser
Övergångscellscancer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I SCANDINAVIAN CHEMOTECH AB (PUBL)

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

UTVECKLINGSPROJEKT

Forskning och utveckling
Målsättningen för forskning och utveckling är att bredda ChemoTechs produkterbjudande till fler cancerformer och relaterade behandlingsområden. ChemoTech har, tillsammans med
välrenommerade akademiska institutioner i Indien, etablerat
ett nytt protokoll för IQWave™. Detta protokoll har hittills
påvisats att ha goda behandlingsresultat på även större tumörer. Bolaget har som uttalad strategi att arbeta med ett utvecklingsprojekt i taget för att kunna använda sina resurser på ett
optimalt sätt och därmed minimera tiden till lansering.
Bolagets första kommersiella produkt, IQWave™, har hittills sålts i Indien, Filippinerna och Malaysia. Den pågående CEmärkningen för IQWave™ 3.0, förväntas vara klar under andra
halvan av 2018. Därutöver har ChemoTech två utvecklingsprojekt som beskrivs nedan.
D-EEPC - Dynamic-ElectroEnhanced Pain Control™
Utvecklingsprojekt som syftar till att behandla smärta relaterad till metastaser i ryggraden, så kallad sekundär skelettcancer, som ofta är förenad med en svår smärtproblematik. Upp
till 80 procent av alla patienter med cancer som har spridit sig,
får metastaser i ryggraden eller i skelettet.1 Sekundär skelettcancer är särskilt vanligt hos patienter med lung-, bröst- och
prostatacancer. 2 Sjukdomen är nästan alltid obotlig, men
behandling kan förlänga överlevnaden och förhöja livskvalitén
för patienten.3
Med D-EEPC avser Bolaget i första hand fokusera på den
europeiska marknaden och i ett första steg sekundär skelettcancer. I Europa diagnostiseras cirka 900 000 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 Europa om
450 000 behandlingar årligen, med ChemoTechs produkt. Bolaget räknar med ett försäljningspris per behandlingsenhet som
är högre än för IQWave™ samt kostnader för engångsartiklar
1

http://www.spine-health.com/conditions/spinal-tumor/metastatic-spine-tumors

2

http://www.cancerindex.org/bone_mets.htm

3

http://cancer.se/skelettcancer/sekundar-skelettcancer/

om cirka 1 500 EUR per behandling. Potentialen för ChemoTechs smärtbehandlingskoncept i Europa bedöms därmed
som väldigt stor. Bolaget har valt att göra ett uppehåll i detta
utvecklingsprojekt för att fokusera på kommersialiseringen av
IQWave™.
Innan en kommersialiseringsfas kan påbörjas för D-EEPC
krävs en rad kliniska delmoment. Eftersom det är betydligt svårare att genomföra studier med ny utrustning i Europa som inte
är CE-märkt, har Bolaget för avsikt att med hjälp av IQWave™
genomföra en första ”Proof of concept-studie” för att säkerställa att det som gjorts i Indien kan dupliceras i Europa. Således kommer det första steget inte att inkludera någon borrsekvens i ryggkotor eller någon ny avancerad vävnadsanalys,
utan enbart omfatta ryggmetastaser som är lokaliserade mot
baksidan av ryggkotorna.
D-EEIS - Dynamic-ElectroEnhanced Immunostimulation™
Utvecklingsprojektet syftar till att utveckla en minimalinvasiv behandling av prostatacancer. D-EEIS är en förädling av
D-EEPC, där man genom ett relativt litet ingrepp kan nå prostatan genom perineum. Målsättning med behandlingen är att,
utöver en effektiv cancerbehandling även minimera risken för
de biverkningar som finns med dagens behandlingsmetoder.
Exakt tidpunkt för när projektet kommer att inledas avgörs
av hur pass resurs- och tidskrävande utvecklingen av smärtbehandling av sekundär skelettcancer blir.
PATENT

Bolaget har totalt tre inskickade patentansökan under granskning. Två av patentansökningarna avser D-EEPC, där målsättningen är att ge Bolaget ett ännu starkare skydd. Den tredje
patentansökan avser att skydda Bolagets metod för elektrokemoterapi med IQWave™. Bertil Persson och Bolagets VD,
Mohan Frick, är uppfinnare. Bolaget står som sökande för
patentansökningarna.
Bolaget har identifierat flera framtida utvecklingsprojekt
som kan bli föremål för ytterligare patentansökningar.

FAS
PROJEKT

Konceptutveckling

Prototyputveckling

Klinisk studie

Industrialisering

Validering/
Certifiering*

Kommersialisering

IQWave™ (D-EECTDynamic-ElectroEnhanced Chemotherapy™)
D-EEPC (DynamicElectroEnhanced Pain
Control™)
D-EEIS (Dynamic-ElectroEnhanced Immunostimulation™)

* IQwave™ har redan erhållit tillstånd i Filippinerna och Indien
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Finansiell information i urval
Fullständig historisk finansiell information för Scandinavian ChemoTech AB (publ), inklusive redovisningsprinciper och andra til�läggsupplysningar samt revisionsberättelser har via hänvisning till årsredovisningar för räkenskapsåren 2015/2016 och 2016/2017 samt
delårsrapporten avseende räkenskapsperioden januari - mars 2018 införlivats i detta Memorandum. Årsredovisningarna har reviderats
av ChemoTechs revisor. Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning. Bolaget är moderbolag i en koncern, men upprättar med hänvisning till undantagsreglerna i årsredovisningslagen 7 kap
2§ ingen egen koncernredovisning.
Nedanstående finansiella översikt har hämtats från ovan nämnda införlivade dokument. Utöver vad som anges ovan avseende
historisk finansiell information som införlivats genom hänvisning har ingen information i Memorandumet granskats eller reviderats av
Bolagets revisor.

Resultaträkning
1 jan 2018
- 31 mar 2018
(belopp i SEK)

1 jan 2017
- 31 mar 2017

1 jul 2016
- 31 dec 2017

1 jul 2015
- 30 jun 2016

(3 månader)

(3 månader)

(18 månader)

(12 månader)

Ej reviderad

Ej reviderad

Reviderad

Reviderad

Rörelsens intäkter m.m
Nettoomsättning

205 864

37 689

40 662

13 894

Aktiverat arbete för egen räkning

804 514

423 918

3 908 836

781 346

321

2 207

24 139

-

1 010 699

463 814

3 973 637

795 240

Övriga rörelseintäkter
Summa rörelsens intäker
Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter

-

-17 348

-108 435

-7 881

-1 860 452

-1 919 886

-12 531 578

-1 807 538

Personalkostnader

-222 432

-760 146

-2 851 926

-128 872

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar

-204 228

-192 219

-811 859

-

-6 255

-5 027

-28 254

-

Summa rörelsens kostnader

-2 293 367

-2 894 626

-16 332 052

-1 944 291

Rörelseresultat

-1 282 668

-2 430 812

-12 358 415

-1 149 051

Övriga externa kostnader

Övriga rörelsekostnader

Resultat från finansiella poster
Resultat från andelar i koncernföretag

-

-

22 238

-

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

-

20

199

101

-12 521

-10 273

-99 259

-31 884

Räntekostnader och liknande resultatposter
Summa finansiella poster

28

-12 521

-10 253

-76 822

-31 783

Resultat efter finansiella poster

-1 295 188

-2 441 065

-12 435 237

-1 180 834

Årets resultat

-1 295 188

-2 441 065

-12 435 237

-1 180 834
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Balansräkning
2018-03-31

2017-03-31

2017-12-30

2016-06-30

Ej reviderad

Ej reviderad

Reviderad

Reviderad

Balanserade utgifter för forskningsarbeten m.m

6 757 402

4 369 562

6 145 107

3 005 148

Koncessioner, patent, licenser, varumärken m.m

216 695

-

216 695

28 288

(belopp i SEK)
Tillgångar
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

117 415

-

129 424

-

Finansiella anläggningstillgångar

1 746 211

13 367

1 033 232

13 367

Summa anläggningstillgångar

8 837 723

4 382 929

7 524 458

3 046 803

37677

10 500

37 677

-

-

-

-

13 894

Omsättningstillgångar
Varulager mm
Kundfordringar
Fordringar hos koncernföretag

2 974

37 688

2 974

51 969

Övriga Fordringar

184 488

170 214

427 416

181 737

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

181 303

179 530

216 634

33 827

406 443

397 932

684 701

281 427

Summa kortfristiga fordringar
Kassa bank
Summa omsättningstillgångar
Summa tillgångar

1 528 320

14 409 100

4 634 460

3 324 549

1 934 763

14 807 032

5 319 161

3 605 976

10 772 486

19 189 961

12 843 619

6 652 779

100 000

Eget kapital och Skulder
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital (1 000 000 aktier)

638 882

638 882

638 882

4 503 534

1 364 413

3 740 984

-

5 142 416

2 003 295

4 379 866

100 000

Överkursfond

23 298 098

23 298 098

23 298 098

1 983 200

Balanserat resultat

-18 153 336

-2 578 977

-4 955 548

-33 730
-1 180 834

Fond för utvecklingsutgifter
Summa bundet eget kapital
Fritt eget kapital

-1 295 188

-5 522 069

-12 435 237

Summa fritt eget kapital

Årets resultat

3 849 574

15 197 052

5 907 313

768 636

Summa eget kapital

8 991 990

17 200 347

10 287 179

868 636

407 894

723 684

447 368

750 000

407 894

723 684

447 368

750 000

Skulder
Långfristiga skulder
Summa långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut

157 895

-

157 895

-

Leverantörsskulder

600 193

617 501

1 013 574

236 066

Övriga skulder

189 934

155 559

202 805

4 647 389

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

424 579

492 870

734 798

150 689

1 372 602

1 265 930

2 109 072

5 034 143

10 772 486

19 189 961

12 843 619

6 652 779

Summa kortfristiga skulder
Summa Eget kapital & Skulder
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Kassaflödesanalys

(belopp i SEK)

1 jan 2018
- 31 mar 2018

1 jan 2017
- 31 mar 2017

1 jul 2016
- 31 dec 2017

1 jul 2015
- 30 jun 2016

(3 månader)

(3 månader)

(18 månader)

(12 månader)

Ej reviderad

Ej reviderad

Reviderad

Reviderad

-1 282 668

-2 430 812

-12 358 415

-1 149 051

204 228

192 219

811 859

-

-

20

199

101

-12 521

-10 273

-99 259

-31 884

-1 090 961

-2 248 846

-11 645 616

-1 180 834

-

43 680

-37 677

-

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet
Erhållen ränta m.m
Erlagd ränta
Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändringar av rörelsekapital
Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital
Minskning (+) / ökning (-) av varulager
Minskning (+) / ökning (-) av rörelsefordringar
Minskning (-) / ökning (+) av rörelsekulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten

278 258

529 334

-365 597

-248 671

-736 472

-1 914 443

-2 925 071

5 014 515

-1 549 174

-3 590 275

-14 973 961

3 585 010

Investeringsverksamheten
-804 513

-423 918

-4 125 529

-3 012 498

Förvärv av materiella anläggningstillgångar

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar

-

-

-144 119

-

Förvärv av finansiella anläggningstillgångar

-712 979

-

-643

-13 367

-

-

-996 985

-

-1 517 492

-423 918

-5 267 276

-3 025 865

-

-82 665

21 853 780

2 003 200

Förändring av långfristiga fordringar
Kassaflöde från investeringsverksamheten

Finansieringsverksamheten
Årets nyemission
Upptagna lån
Amortering av lån
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

Förändring av likvida medel

30

-

-

-

750 000

-39 474

-26 316

-302 632

-

-39 474

-108 981

21 551 148

2 753 200

-3 106 140

-4 123 174

1 309 911

3 312 345

Likvida medel vid årets början

4 634 460

18 532 274

3 324 549

12 204

Likvida medel vid årets slut

1 528 320

14 409 100

4 634 460

3 324 549
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Kommentarer till den finansiella utvecklingen
KOMMENTARER TILL DEN FINANSIELLA UTVECKLINGEN

Bolagets huvudmarknader är Indien och Filippinerna. Den
största posten som ingår i övriga externa kostnader avser kostnader för konsulter.
JÄMFÖRELSE MELLAN RÄKENSKAPSPERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2018 OCH 2017

Intäkter
För perioden januari - mars 2018 uppgick totala intäkterna till 1
011 KSEK (464 KSEK), varav 805 KSEK (424 KSEK) avser aktiverat arbete för egen räkning. Den ökade nettoomsättningen
för räkenskapsperioden januari - mars 2018 består framförallt
i att Bolaget sålt tre IQWave™-enheter samt behandlingskit.
Ökningen är en följd av att verksamheten befinner sig i en uppstartsfas och merparten av kostnaderna hänförs till direkta
utvecklingskostnader.
Resultat
Resultatet för perioden januari-mars 2018 uppgick till -1 295
KSEK (-2 441 KSEK).
Övriga externa kostnader uppgick till -1 860 KSEK (-1 920
KSEK), av vilka aktiverade utvecklingskostnader var totalt 805
KSEK (424 KSEK). Personalkostnader uppgick till 222 KSEK
(760 KSEK). En minskning från motsvarande period föregående år då antalet anställda har minskats. Bolagets VD är
numera anställd i dotterbolaget i Singapore.
Kassaflöde och likviditet
Under räkenskapsperioden uppgick kassaflödet från den
löpande verksamheten till -1 549 KSEK jämfört med -3 590
KSEK föregående räkenskapsperiod. Kassaflödet påverkades
negativt av pågående arbete relaterad till utvecklingsprojektet.
Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till
-1 518 KSEK (-424 KSEK) och är hänförligt till investeringar i
immateriella anläggningstillgångar relaterade till utvecklingskostnader.
Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till
-40 KSEK (-109 KSEK). Likvida medel vid årets slut uppgick till
1 528 KSEK (14 409 KSEK).
Balansräkning
Under räkenskapsperioden uppgick balanserade utgifter för
forskningsarbeten till 6 757 KSEK (4 370 KSEK). Ökningen är
en följd av att verksamheten befinner sig i en uppstartsfas och
merparten av kostnaderna hänförs till direkta utvecklingskostnader.
Soliditeten uppgick till 83% (90%) vid periodens slut den
31 mars 2018 och det egna kapitalet uppgick till 8 992 KSEK
jämfört med räkenskapsårets början 17 200 KSEK. Långfristiga
skulder minskade under perioden till 408 KSEK från 724 KSEK
föregående år.

JÄMFÖRELSE MELLAN RÄKENSKAPSÅREN 2016/2017 OCH
2015/2016

Intäkter
För räkenskapsåret uppgick totala intäkterna till 3 974 KSEK
(795 KSEK), varav 3 909 KSEK (781 KSEK) avser aktiverat
arbete för egen räkning.
Resultat
Resultatet för räkenskapsåret 2018 uppgick till -12 435 KSEK
(-1 181 KSEK).
Övriga externa kostnader uppgick till -12 532 KSEK (-1 808
KSEK), av vilka aktiverade utvecklingskostnader var totalt 3
909 KSEK (781 KSEK). Personalkostnader uppgick till -2 852
KSEK (-129 KSEK).
Kassaflöde och likviditet
Under räkenskapsperioden uppgick kassaflödet från den
löpande verksamheten till -14 974 KSEK jämfört med 3 585
KSEK föregående räkenskapsperiod. Kassaflödet påverkades
negativt av pågående arbete relaterad till utvecklingsprojektet.
Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till
-5 267 KSEK (-3 025 KSEK) och är hänförligt till investeringar
i immateriella anläggningstillgångar relaterade till utvecklingskostnader.
Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till
21 551 KSEK (2 753 KSEK). Ökningen är hänförligt till den
nyemission som gjordes i samband med listningen på Nasdaq
First North om cirka 19 MSEK. Likvida medel vid årets slut
uppgick till 4 635 KSEK (3 225 KSEK).
Balansräkning
Under räkenskapsperioden uppgick balanserade utgifter för
forskningsarbeten till 6 757 KSEK (4 370 KSEK). Ökningen är en
följd av att Bolaget befinner sig i en uppstartsfas och merparten
av kostnaderna hänförs till direkta utvecklingskostnader.
Soliditeten uppgick till 80% (13%) vid periodens slut den
31 december 2017 och det egna kapitalet uppgick till 10 287
KSEK jämfört med räkenskapsårets början 869 KSEK. Långfristiga skulder minskade under perioden till 447 KSEK från
750 KSEK föregående år.
RÖRELSEKAPITAL

Det är styrelsens bedömning att befintligt rörelsekapital inte
är tillräckligt för att bedriva verksamhet kommande tolvmånadersperiod räknat från dateringen av detta Memorandum.
Ett kortfristigt lån från ledamöterna Anders Frick, Martin
Jerndal samt Bolagets VD Mohan Frick om cirka 2 250 KSEK
har upptagits under januari 2018 för att säkerställa Bolagets
rörelsekapitalbehov till Företrädesemissionen genomförts. För
att tillföra rörelsekapital genomför Bolaget föreliggande Företrädesemission om cirka 18,3 MSEK före emissionskostnader.
Styrelsens bedömning är att föreliggande emission är tillräcklig
för att trygga verksamheten under minst 12 månader.
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Styrelse, ledande befattningshavare och revisor
STYRELSE

Enligt bolagsordningen ska styrelsen bestå av lägst tre (3) och högst tio (10) ledamöter, med upp till fem (5) suppleanter. Bolagets
styrelse består för närvarande av sex (6) ordinarie ledamöter, inklusive ordförande, utan suppleanter. Samtliga styrelseledamöter
och suppleanter väljs för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Styrelseordförande Lars Peter Harbing och styrelseledamot IngaLill
Forslund Larsson är oberoende i förhållande till Bolagets huvudägare. Styrelseledamöterna Göran Hellers, Mohan Frick och Martin Jerndal kontrollerar privat och via bolag samt närstående vardera över 10 procent av kapitalet i Bolaget.

Lars Peter Harbing
Född 1958. Styrelseordförande sedan 2015
• Utbildning och erfarenhet: Elkraftingenjör och Marknadsekonom. Har 20 års erfarenhet i ledande internationella
befattningar inom Getinge AB och Johnson & Johnson,
bland annat President Getinge USA, WW President ASP
samt President Ethicon Endosurgery EMEA.
• Pågående uppdrag: Styrelseledamot i Carmona AB,
Carmona Holding AB, Carponovum AB, Scandinavian RealHeart AB, AB Halmstad Golfklubb, Rowico AB och Oscar
Hansson AB. VD i Harbing Management AB.
• Avslutade uppdrag (senaste fem åren): Styrelseledamot i
Consector AB.
• Innehav: 24 000 B-aktier.
Göran Hellers
Född 1944. Styrelseledamot sedan 2013
• Utbildning och erfarenhet: Legitimerad läkare. Docent i
kirurgi vid Karolinska Institutet. Tidigare chef kirurgiska kliniken på Huddinge sjukhus.
• Pågående uppdrag: Styrelseordförande i Scandinavian Real
Heart AB, Hellers Medical AB och Laprotech AB. Styrelseledamot i Scandinavian Care AB, Scandinavian Care Investment AB, Scandinavian Care Consulting AB, Scandinavian
Care Holding AB, Fricks Property & Equity AB, Scandinavian
Medical Development Mind AB och MDM Medical Development Mind AB.
• Avslutade uppdrag (senaste fem åren): Styrelseordförande
Transsafe AB.
• Innehav: 165 000 A-aktier och 163 000 B-aktier.
Martin Jerndal
Född 1975. Styrelseledamot sedan 2015
• Utbildning och erfarenhet: Ekonomi Magisterexamen,
Företagsekonomi. Martin har lång erfarenhet från bank och
finans genom historik inom bland annat Nordea.
• Pågående uppdrag: Chief Dealer, Head of Credit Trading
Sweden, Nordea Markets.
• Avslutade uppdrag (senaste fem åren): Chief Dealer, Head
of Credit Trading Sweden, Nordea Markets.
• Innehav: 94 842 B-aktier.
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Anders Frick
Född 1945. Styrelseledamot sedan 2015
• Utbildning och erfarenhet: Civilekonom vid Lunds Universitet. Tidigare styrelseordförande och VD för Arjo AB, vice VD
Tarkett och Koncernchef Malmros International.
• Pågående uppdrag: • Avslutade uppdrag (senaste fem åren): • Innehav: 61 991 B-aktier.
Mohan Frick
Född 1974. Styrelseledamot och VD sedan 2015
• Utbildning och erfarenhet: Fil kand. Marketing, Management Lunds Universitet. 20 års erfarenhet som marknadschef, försäljningschef och styrelseledamot för Life Science
bolag. Har bland annat varit verksam inom Arjo AB, Getinge,
Navigator Communications AB, Insulution AB, Onmed
International AB och SYSMEX GmbH.
• Pågående uppdrag: Styrelseordförande Chemotech International PTE LTD (dotterbolag i Singapore). Styrelseledamot Scandinavian MediTech Private Limited (indiskt dotterbolag) och VD/ägare Fricks Property & Equity Invest AB.
• Avslutade uppdrag (senaste fem åren): Styrelseledamot
Onmed India Private Limited. Medlem av Advisory Board för
Billion Minds Foundation.
• Innehav: 285 000 A-aktier och 85 079 B-aktier.
IngaLill Forslund Larsson
Född 1954. Styrelseledamot sedan 2018
• Utbildning och erfarenhet: Utbildning i ekonomi och marknadsföring från Uppsala Universitet. Leg. Barnmorska och
sjuksköterska. Tidigare olika kommersiella roller såsom
Senior Director Urology, Global Marketing på Ferring Pharmaceuticals, Marknadsdirektör, försäljningschef och produktchef på AstraZeneca. Totalt åtta års erfarenhet från
Chefsrekrytering hos Lisberg Executive Search och Boyden
International.
• Pågående uppdrag: VD och styrelseledamot i egna bolagen
Ellet Assets AB och Fastighets AB Olshög. Styrelseledamot och delägare via Ellet Assets AB, i Nible Invest AB och
Nöbbe Gård Projekt AB. Styrelseledamot i Lidds Pharma AB,
Truly Labs AB.
• Avslutade uppdrag (senaste fem åren): Styrelseordförande
XImmune AB, styrelseledamot LU Bioscience AB.
• Innehav: -

LEDNING

Mohan Frick
VD, huvudägare och styrelseledamot. Se under ”Styrelse”.
Cajsa Wramdemark
Född 1977. CFO sedan 2016
• Utbildning och erfarenhet: Fil Mag, Finansiering/Redovisning vid Lunds Universitet. 15 års erfarenhet som främst
CFO/Ekonomichef och Controller för internationella industri- och tjänsteföretag.
• Pågående uppdrag: • Avslutade uppdrag (senaste fem åren): CFO & Supply
Chain Manager CeDe Group AB. Redovisningschef Consafe
Logistics AB.
• Innehav: 3 500 B-aktier.

REVISOR

ChemoTechs revisor är Mazars SET, med Karin Löwhagen som ansvarig revisor och Filip Åkesson som revisorssuppleant. Karin
Löwhagen är auktoriserad revisor och medlem i FAR. Karin Löwhagens kontorsadress är Bantorget 2, 220 02 Lund.
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ERSÄTTNING TILL STYRELSELEDAMÖTER

Arvode och annan ersättning till Scandinavian ChemoTech AB (publ):s styrelseledamöter, inklusive ordföranden, fastställs av
bolagsstämman. I nedanstående tabell redovisas ersättningar för utfört styrelsearbete och övrig ersättning som utgick till styrelsens ordförande och övriga styrelseledamöter under räkenskapsåret 2016/2017.
På årsstämman den 28 februari 2018 beslutades att inget arvode ska utgå till styrelsens ordförande eller övriga styrelseledamöter. Övriga ersättningar till styrelsen utgörs av kostnadsersättningar (milersättning och resor) samt arvoden för konsultuppdrag
utöver styrelseuppdraget

Ersättning till styrelseledamöter i Scandinavian ChemoTech AB (publ) under räkenskapsåret 2016/2017
Namn

Position

Arvode (KSEK)

Övrig ersättning
(KSEK)

Summa (KSEK)

164 275

39 683

203 958

-

-

-

Lars Peter Harbing

Styrelseordförande

Mohan Frick

Styrelseledamot

Anders Frick

Styrelseledamot

-

-

-

Arne Bernroth

Styrelseledamot

84 845

-

84 845

Göran Hellers

Styrelseledamot

-

30 375

30 375

Martin Jerndal

Styrelseledamot

Total

-

-

-

249 120

70 058

319 178

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

VD och styrelseledamot Mohan Frick är son till styrelseledamot Anders Frick. Utöver detta föreligger inga familjeband
eller andra närståenderelationer mellan Bolagets styrelseledamöter och ledande befattningshavare. Såvitt Bolaget känner
till har ingen styrelseledamot eller medlem i ledningsgruppen
något intresse som står i strid med Bolagets intressen. Utöver avtal med vissa större aktieägare avseende representation
i styrelsen har det inte förekommit några särskilda överenskommelser med kunder, leverantörer eller andra parter, enligt
vilka medlemmar av styrelsen tillsatts. Det har inte förekommit några särskilda överenskommelser med aktieägare, kunder,
leverantörer eller andra parter enligt vilka medlemmar av ledningsgruppen har tillsatts.
Ingen styrelseledamot eller medlem av ledningsgruppen
har varit inblandad i konkurs, likvidation, konkursförvaltning
eller i bedrägerirelaterad rättslig process de senaste fem åren.
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Göran Hellers har ett pågående ärende hos finansinspektionen
gällande en insideraffär i Scandinavian Real Heart AB (publ) där
han är styrelseordförande. Utöver ovanstående, har det under
de senaste fem åren inte förekommit några anklagelser eller
sanktioner från myndighet eller organisation som företräder
viss yrkesgrupp som är offentligrättsligt reglerad mot någon
av dessa personer och ingen av dem har under de senaste fem
åren förbjudits av domstol att ingå som medlem i ett företags förvaltnings-, lednings-, eller kontrollorgan eller att ha
ledande eller övergripande funktioner hos Bolaget. Ingen av
ovan nämnda styrelseledamöter eller medlemmar av ledningsgruppen har av myndighet eller domstol förhindrats att företa
handlingar som medlem av något bolags styrelse eller ledningsgrupp under de senaste fem åren. Samtliga styreledamöter och
medlemmar i ledningsgruppen kan nås via Bolagets kontor på
Baltzarsgatan 25, 211 36 Malmö.

ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

I nedanstående tabell redovisas de ersättningar och övriga förmåner som utgick till Bolagets ledande befattningshavare under
2017. Ersättning till medlemmar av ledningsgruppen utgörs av grundlön, andra förmåner och pension.
Ledningsgruppen bestod under räkenskapsåret 2016/2017 av två (2) medlemmar. VD för ChemoTech under räkenskapsåret
2016/2017 var Mohan Frick. Under räkenskapsåret övergick Mohan Frick från ett konsultavtal till anställning, varpå hans ersättning både består av lön och konsultarvode. För övriga ledande befattningshavare uppgick den totala ersättningen till 569 KSEK för
räkenskapsåret 2016/2017.
Ersättning till verkställande direktör och övriga ledande befattningshavare i ChemoTech under räkenskapsåret 2016/2017
Grundlön (KSEK)

Andra förmåner
(KSEK)*

VD, Mohan Frick

623 196

Övriga ledande befattningshavare

465 266

1 088 462

Namn

Total

Pension (SEK)

Summa (SEK)

777 201**

-

1 400 397

6 976

96 972

569 214

784 177

96 972

1 969 611

* avser skattepliktig bilförmån
** avser konsultarvode

ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

BOLAGSSTYRNING

Under räkenskapsåret 2016/2017 uppgick den totala ersättningen till medlemmar i ledningsgruppen till 1 970 KSEK varav
1 400 KSEK avser ersättning till VD.

Det finns idag inget krav på att ”Svensk kod för bolagsstyrning” ska tillämpas av bolag vars aktier är upptagna till handel
på Nasdaq First North. Bolaget avser dock att tillämpa Svensk
kod för bolagsstyrning i relevanta delar.
ChemoTech har idag inga kommittéer för revisions- eller
ersättningsfrågor. Styrelsen fattar alltid beslut om tillsättning
och ersättning av VD och övriga ledande befattningshavare.

AVGÅNGSTIDER/AVGÅNGSVEDERLAG

Mellan Bolaget och VD gäller en ömsesidig uppsägningstid om
sex (6) månader.
För övriga i ledningsgruppen gäller uppsägningstider enligt
LAS. Ingen i ledningsgruppen har rätt till avgångsvederlag.
REVISION

Revisorn ska granska Bolagets årsredovisning och räkenskaper
samt styrelsens och VD:s förvaltning. Efter varje räkenskapsår
ska revisorn lämna en revisionsberättelse och en koncernrevisionsberättelse till årsstämman. Enligt Bolagets bolagsordning
ska Bolaget utse högst två (2) revisorer med eller utan högst
två (2) suppleanter eller ett registrerat revisionsbolag. ChemoTechs revisor är Mazars SET, med Karin Löwhagen som ansvarig revisor och Filip Åkesson som revisorssuppleant.
Under 2016/2017 uppgick den totala ersättningen till Bolagets revisorer till 176 KSEK för genomförd revision av Bolaget.
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Aktiekapital och ägarstruktur
ALLMÄN INFORMATION

Enligt Bolagets bolagsordning får aktiekapitalet inte understiga 500 000 SEK och inte överstiga 2 000 000 SEK, fördelat
på inte färre än 1 000 000 aktier och inte fler än 4 000 000
aktier. Per dagen för detta Memorandum uppgår aktiekapitalet i Bolaget till 638 882 SEK, fördelat på 1 462 500 aktier.
Aktierna är denominerade i SEK och varje aktie har ett kvotvärde om 0,4368 SEK. Samtliga aktier är fullt betalda.
Aktierna i Bolaget har emitterats i enlighet med svensk rätt.
Samtliga emitterade aktier är fullt betalda och fritt överlåtbara. Bolagets befintliga aktier är inte föremål för erbjudande
som lämnats till följd av budplikt, inlösenrätt eller lösningsskyldighet. Inget offentligt uppköpserbjudande har lämnats
avseende de erbjudna aktierna under innevarande eller föregående räkenskapsår.
FÖRETRÄDESEMISSIONEN

Under förutsättning att Företrädesemissionen fulltecknas
kommer aktiekapitalet att öka med cirka 638 882 SEK, från
nuvarande cirka 638 882 SEK till 1 277 764 SEK, fördelat på
totalt 2 925 000 aktier. B-aktierna emitteras till en kurs om
12,50 SEK och motsvarar cirka 50 procent av aktiekapitalet
och antalet röster i Bolaget efter genomförd Företrädesemission (förutsatt full teckning). Genom Företrädesemissionen
tillförs Bolaget högst cirka 18,3 MSEK före avdrag för emissionskostnader, vilka uppgår till cirka 3,5 MSEK.
Aktieägare i Bolaget erhåller för varje befintlig aktie, oavsett aktieslag, en (1) teckningsrätt. Det krävs en (1) teckningsrätt för att teckna en (1) ny B-aktie. Sista dagen för handel i
ChemoTechs aktie med rätt att delta i Företrädesemissionen är
den 18 maj 2018.
Ett antal befintliga ägare i Bolaget har på förhand signerat teckningsförbindelser för andelar i Företrädesemissionen,
motsvarandecirka 4,7 MSEK. Därutöver har ett antal externa
investerare åtagit sig att teckna aktier till ett belopp om sammanlagt 13,6 MSEK i Företrädesemissionen via garantiåtaganden. Företrädesemissionen omfattas således till 100 procent
av tecknings- och garantiåtaganden.
VISSA RÄTTIGHETER FÖRENADE MED AKTIERNA

De erbjudna aktierna är av samma slag. Rättigheterna förenade
med aktier emitterade av Bolaget, inklusive de som följer av
bolagsordningen, kan endast ändras enligt de förfaranden som
anges i Aktiebolagslagen (2005:551).
Rösträtt
Bolaget har två aktieslag. A-aktier ger tre (3) röster och
B-aktier en (1) röst på bolagsstämman. Varje aktieägare har rätt
att rösta för samtliga aktier som aktieägaren innehar i Bolaget.
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Företrädesrätt till nya aktier m.m
Aktieägare har normalt företrädesrätt att teckna nya aktier,
teckningsoptioner och konvertibler i enlighet med Aktiebolagslagen, såvida inte bolagsstämman eller styrelsen, enligt
bemyndigande från bolagsstämman, beslutar om avvikelse
från aktieägarnas företrädesrätt. Aktieägarnas rättigheter kan
endast ändras av bolagsstämman i enlighet med lagen.
Rätt till utdelning, andel i Bolagets vinst och behållning
vid likvidation
Samtliga aktier i Bolaget ger lika rätt till utdelning, andel i
Bolagets vinst samt till Bolagets tillgångar och eventuella
överskott i händelse av likvidation. Samtliga aktieägare som är
registrerade i den av Euroclear Sweden förda aktieboken på
av bolagsstämman beslutad avstämningsdag är berättigade
till utdelning. Utdelningen utbetalas normalt till aktieägarna
genom Euroclear Sweden som ett kontant belopp per aktie,
men betalning kan även ske i annat än kontanter (sakutdelning). Om aktieägare inte kan nås genom Euroclear Sweden,
kvarstår aktieägarens fordran på Bolaget avseende utdelningsbeloppet och sådan fordran är föremål för en tioårig preskriptionstid. Vid preskription tillfaller utdelningsbeloppet Bolaget.
Det finns inga restriktioner avseende rätten till utdelning för
aktieägare bosatta utanför Sverige. Aktieägare som inte har
skattemässig hemvist i Sverige är normalt föremål för svensk
kupongskatt.
Bolagets förmåga att betala framtida utdelningar och
omfattningen av sådan utdelning beror på Bolagets framtida
resultat, ställning, kassaflöde, rörelsekapitalbehov och andra
faktorer. Villkoren för eventuella framtida kreditavtal kan
också förhindra att utdelning betalas. Under de senaste tre
räkenskapsåren har ingen utdelning betalats och förslag om
utdelning till aktieägarna kommer att göras först när långsiktig
lönsamhet har uppnåtts.
ANSLUTNING TILL EUROCLEAR

Bolagets aktier är registrerade i elektronisk form på person och
kontoförs av Euroclear Sweden AB, med adress Box 191, 101
23 Stockholm, i enlighet med avstämningsförbehåll i Bolagets
bolagsordning. Aktieägare erhåller inte några fysiska aktiebrev utan samtliga transaktioner med aktierna sker på elektronisk väg. Aqurat är kontoförande institut. ISIN-koden för
Bolagets B-aktie är SE0009242654.

ÄGARFÖRHÅLLANDE

HANDEL PÅ NASDAQ FIRST NORTH

Det föreligger inga aktieägaravtal eller andra överenskommelser eller motsvarande avtal mellan några av Bolagets aktieägare
som syftar till gemensamt inflytande över Bolaget.

ChemoTechs aktier handlas på Nasdaq First North. Pareto
Securities AB agerar likviditetsgarant åt ChemoTech i syfte
att verka för en tillfredsställande likviditet i handeln. Som
likviditetsgarant ställer Pareto Securities en köp- respektive
säljvolym om vardera minst 20 000 SEK i orderboken med en
spread om maximalt 4 procent mellan köp- och säljkurs.

Aktiekapitalets utveckling för Scandinavian ChemoTech AB (publ) sedan bildandet av Bolaget
Förändring i antal
aktier

*

År

Händelse

2013

Bildande av Grundbulten 7090 AB

Antal aktier efter transaktion

Aktiekapital

A-aktier

B-aktier

A-aktier

B-aktier

Totalt

Förändring (SEK)

-

500

-

500

500

-

Totalt
(SEK)
50 000

2013

Namnändring till Blidöprojektet AB

-

-

-

500

500

-

50 000

2015

Namnändring till Scandinavian
ChemoTech AB

-

-

-

500

500

-

50 000

2015

Nyemission

-

500

-

1 000

1 000

50 000

100 000

2015

Split 1:1000

-

999 000

-

1 000 000

1 000 000

50 000

100 000

2016

Omstämpling

450 000

-450 000

450 000

550 000

1 000 000

-

100 000

2016

Nyemission

-

106 500

450 000

656 500

1 106 500

10 650

110 650

2016

Nyemission

-

81 000

450 000

737 500

1 187 500

8 100

118 750

2016

Fondemission

-

-

450 000

737 500

1 187 500

400 000

518 750

2016

Nyemission

-

275 000

450 000

1 012 500

1 462 500

120 132

638 882

2018

Nyemission*

-

1 462 500

450 000

2 475 000

2 925 000

638 882

1 277 763

Avser pågående Företrädesemission

Ägarförhållande, aktieägare över fem procent per den 31 mars 2018
Aktieägare

Antal aktier

Procent kapital

Procent röster

Fricks Property & Equity Invest AB*

364 247

24,9%

39,5%

Hellers Medical AB**

328 000

22,4%

27,9%

Martin Jerndal

94 842

6,5%

4,0%

Elbema Fastigheter AB***

75 005

5,1%

3,2%

862 094

58,9%

74,6%

Summa aktieägare över fem procent
Övriga aktieägare
Totalt

600 406

41,1%

25,4%

1 462 500

100,0%

100,0%

* Kontrolleras av Mohan Frick
** Kontrolleras av Göran Hellers
*** Kontrolleras av Anna Jerndal, maka till styrelseledamot Martin Jerndal
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Bolagsordning
BOLAGSORDNING FÖR SCANDINAVIAN CHEMOTECH AB

Org.nr 556937-9547
Antagen på bolagsstämma den 28 februari 2018.
§1 Firma
Bolagets firma är Scandinavian ChemoTech AB. Bolaget är
publikt (publ).
§2 Styrelsens säte
Styrelsen har sitt säte i Malmö.
§3 Verksamhet
Bolaget ska bedriva utveckling, produktion och marknadsföring av medicinteknisk utrustning och därmed förenlig verksamhet.
§4 Aktiekapital
Aktiekapitalet utgör lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000
kronor.
§5 Antal aktier
Antalet aktier ska vara lägst 1 000 000 stycken och högst
4 000 000 stycken.
§6 Aktieslag
Aktierna ska utges i två serier, serie A och serie B. Aktier av
serie A medför tre (3) röster per aktie och aktier av serie B
medför en (1) röst per aktie. Aktier av varje aktieslag kan utges
till ett antal motsvarande hela aktiekapitalet.
Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier ska en gammal aktie ge företrädesrätt till ny aktie av samma aktieslag i förhållande till det
antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt).
Aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt ska erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt).
Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som
sker med subsidiär företrädesrätt, ska aktierna fördelas mellan
tecknarna i förhållande till det totala antal aktier de förut äger i
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bolaget. I den mån detta inte kan ske vad avser viss aktie / vissa
aktier, sker fördelning genom lottning.
Beslutar bolaget att genom kontant- eller kvittningsemission ge ut aktier av endast ett aktieslag, ska samtliga aktieägare, oavsett aktieslag, ha företrädesrätt att teckna nya aktier i
förhållande till det antal aktier som de förut äger.
Vad som sagts ovan ska inte innebära någon inskränkning
i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt.
Vad som föreskrivs ovan om aktieägares företrädesrätt ska
äga motsvarande tillämpning vid emission av teckningsoptioner och konvertibler.
Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission ska nya
aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal
aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid ska gamla
aktier av visst aktieslag medföra företrädesrätt till nya aktier
av samma aktieslag. Vad som nu sagts ska inte innebära någon
inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter
erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt
slag.
§7 Styrelse
Styrelsen ska bestå av lägst 3 och högst 10 ledamöter med
högst 5 suppleanter.
§8 Revisorer
För granskning av bolagets årsredovisning och räkenskaper
samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning
utses en revisor och en revisorssuppleant eller ett registrerat
revisionsbolag.
§9 Kallelse till bolagsstämma
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Postoch Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig
på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker ska bolaget
genom annonsering i Dagens Industri upplysa om att kallelse
skett.

§10 Föranmälan
Aktieägare som vill deltaga i bolagsstämma ska dels vara upptagen som aktieägare i sådan utskrift eller annan framställning
av hela aktieboken som avses i 7 kap. 28 § tredje stycket aktiebolagslagen (2005:551), avseende förhållandena fem vardagar
före stämman, dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast
den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får
inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte
vardagen före stämman.
Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren anmält detta enligt föregående stycke.
§11 Årsstämma
Årsstämma hålls årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.
På årsstämma ska följande ärenden förekomma.
1. Val av ordförande vid stämman,
2. Upprättande och godkännande av röstlängd,

7. Beslut om
a. fastställande av resultaträkning och balansräkning,
samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning
och koncernbalansräkning,
b. dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt
den fastställda balansräkningen,
c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören,
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter och, i förekommande fall, antalet revisorer,
9. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden,
10. Val av styrelse och revisionsbolag eller revisorer,
11. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.
§12 Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår ska omfatta tiden den 1 januari – den
31 december.

3. Val av en eller två justeringspersoner,
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad,
5. Godkännande av dagordning,
6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse,

§13 Avstämningsförbehåll
Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister
enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument (avstämningsförbehåll).
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Legala frågor och kompletterande information
LEGAL KONCERNSTRUKTUR

Teckningsåtaganden

Bolagets verksamhet bedrivs i enlighet med aktiebolagslagen.
Scandinavian ChemoTech AB (publ) (organisationsnummer
556937-9547) är ett svenskt publikt aktiebolag som registrerades vid Bolagsverket den 23 juli 2013. Bolaget har sitt säte i
Malmö. Bolaget ska bedriva utveckling, produktion och marknadsföring av medicinteknisk utrustning och därmed förenlig
verksamhet. Scandinavian ChemoTech AB (publ) har ett registrerat dotterbolag. Genom dotterbolaget ägs ytterligare ett
bolag tillsammans med verkställande direktören Mohan Frick.
• ChemoTech International PTE Limited
• Scandinavian MediTech Private Limited (ägs genom dotterbolaget ChemoTech International PTE Limited tillsammans
med verkställande direktör Mohan Frick, som innehar 1 av
1000 befintliga aktier).

Namn

Summa (SEK)

Procent (%)

Anders Frick

775 113

4,2 %

1 185 525

6,5 %

Mohan Frick

750 000

4,1 %

Karin och Christer Johanssons stiftelse för forskning och utveckling

468 750

2,6 %

Elbema Fastigheter AB*

937 500

5,1 %

Martin Jerndal

Urban Jansson
Totalt

*

Aktieägare, vilka samtliga framgår av tabellen, har gentemot
ChemoTech åtagit sig att i samband med nyemissionen förvärva aktier för 4 617 KSEK vilket motsvarar cirka 25,2 procent av Företrädesemissionen. De befintliga aktieägare som
lämnat teckningsförbindelser erhåller ingen ersättning för sina
respektive åtaganden och investeringen görs på samma villkor
som övriga investerare i Företrädesemissionen. Bolaget bedömer att de befintliga ägare som lämnat teckningsförbindelser
har god kreditvärdighet och således kommer att kunna infria
sina respektive åtaganden. Dessa åtaganden är emellertid inte
säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel eller pantsättning
eller liknande arrangemang.
EMISSIONSGARANTIER

Befintliga ägare, samt övriga tillfrågade, som framgår av tabellen, har gentemot ChemoTech åtagit sig att i samband med
nyemissionen förvärva aktier för 12 365 KSEK vilket motsvarar
cirka 74,8 procent av Företrädesemissionen. Befintliga ägare,
samt övriga tillfrågade, erhåller för det fall de infriar sina förpliktelser i enlighet med undertecknade emissionsgarantier
tio (10) procent av garantibeloppet i ersättning. I övrigt görs
investeringen på samma villkor som övriga investerare i Företrädesemissionen. Bolaget bedömer att de befintliga ägare,
samt övriga tillfrågade, som lämnat emissionsgarantier har god
kreditvärdighet och således kommer att kunna infria sina respektive åtaganden. Dessa åtaganden är emellertid inte säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel eller pantsättning eller
liknande arrangemang.
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2,7 %
25,2 %

Kontrolleras av Anna Jerndal, maka till styrelseledamot Martin
Jerndal

Garantiåtaganden
Namn

Summa (SEK)

Niclas Löwgren
Myacom Invest AB

TECKNINGFÖRBINDELSER

500 000
4 616 888

Martin Bengtsson

13,7 %

500 000

2,7 %
27,4%

2 564 587,5

14,0 %

Christian Månsson
Torna Kapital AB
Sagle AB
Elvil AB
Totalt

2,7 %

2 500 000
5 000 000

Johan Fällström
Gerhard Dal

Procent (%)

500 000

1 000 000

5,5 %

300 000

1,6 %

1 000 000

5,5 %

300 000

1,6 %

13 664 587,5

74,8 %

TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE

Nedan visas samtliga Bolagets transaktioner med närstående
sedan den 1 januari 2015 med kvarstående förpliktelser. Bolaget är av uppfattningen att samtliga transaktioner eller åtaganden mellan Bolaget och närstående skett enligt marknadsmässiga villkor.
• Styrelseledamöterna Anders Frick och Martin Jerndal samt
styrelseledamoten och Bolagets VD Mohan Frick har genom
reverser utfärdade i januari 2018 lämnat penninglån till Bolaget om 750 000 SEK, vardera, totalt 2 250 000 SEK. Lånen
har en enkel årsränta om 10 procent av utbetalt lån och förfaller till betalning 30 dagar efter genomförd nyemission.
Genom lånen har långivarna getts möjlighet att använda
utbetalt lån jämte upplupen och obetald ränta till kvittning
vid nyemissionen förutsatt att Bolagets styrelse finner det
lämpligt.
• Bolaget har enligt aktieöverlåtelseavtal daterat den 4
december 2017 överlåtit samtliga aktier i det tidigare helägda dotterbolaget Scandinavian MediTech Private Limited
till det nyregistrerade dotterbolaget ChemoTech International PTE Limited. Köpeskillingen för samtliga aktier var 272
060 Indiska Rupier vilket, vid tidpunkten för förvärvet, motsvarade 35 602 SEK.

• Dotterbolaget ChemoTech International PTE Limited har
efter förvärvet av det indiska dotterbolaget Meditech Private Limited överlåtit en (1) aktie till Bolagets VD Mohan
Frick med anledning av kravet på minst två aktieägare enligt
indiska aktiebolagslagen.
• Styrelsens ordförande, Lars Peter Harbing, har 2018 genom
sitt bolag Harbing Management AB, ingått ett konsultavtal
med Bolaget varigenom Harbing Management AB ska hjälpa
Bolaget med arbete vid kartläggning av industriella partners. Avtalet innehåller bland annat åtaganden om sekretess
avseende Bolagets företagshemligheter, konkurrensförbud
under avtalstiden samt 12 månader efter avtalets upphörande samt reglering kring att immateriella rättigheter som
uppkommer inom ramen för uppdraget ska tillfalla Bolaget.
Arvode enligt avtalet utgår med 1 375 SEK per timme. Avtalet gäller fram till och med den 30 juni 2018. Bolaget bedömer att konsultavtalets villkor i dessa delar och även i övrigt
är i linje med sedvanliga villkor för konsulter av motsvarande
tjänster.
• Mohan Frick och Göran Hellers har därutöver gjort ett borgensåtagande för Bolagets åtaganden med anledning av
upptaget tillväxtlån från Almi Företagspartner AB. Deras
respektive borgensåtagandet är begränsat till maximalt 50
000 SEK. Ingen styrelseledamot eller ledande befattningshavare har eller har haft någon direkt eller indirekt delaktighet som motpart i några av Bolagets affärstransaktioner
som är eller har varit ovanliga till sin karaktär eller med avseende på villkoren och som i något avseende kvarstår oreglerad eller oavslutad. Revisorerna har inte heller varit delaktiga i några affärstransaktioner enligt ovan. Bolaget har
inte, utöver vad som ovan angetts, lämnat lån, ställt garantier eller ingått borgensförbindelse till eller till förmån för
någon av Styrelsens ledamöter, ledande befattningshavare
eller revisorer i Bolaget.
VÄSENTLIGA AVTAL

Konsultavtal
Bolaget har under 2017 ingått ett konsultavtal med Ulf Lundgren. Enligt avtalet ska Ulf Lundgren bistå Bolaget vid CEmärkning och projektleda eventuella FDA-ansökningar och
övrig regulatorisk dokumentation. Avtalet innehåller bland
annat åtaganden om sekretess avseende Bolagets företagshemligheter, konkurrensförbud under avtalstiden samt 12
månader efter avtalets upphörande samt reglering kring att
immateriella rättigheter som uppkommer inom ramen för uppdraget ska tillfalla Bolaget. Arvode enligt avtalet utgår med
600 SEK per arbetad timme. Avtalet gäller tills vidare och Bolaget bedömer att konsultavtalets villkor i dessa delar och även i
övrigt är i linje med sedvanliga villkor för konsulter av motsvarande tjänster.

Bolaget har under 2016 ingått ett konsultavtal med Bertil Persson. Enligt avtalet ska Bertil Persson bistå Bolaget vid
författandet av ansökningshandlingar och därtill sammanhörande dokument i samband med Bolagets patentansökningar. Avtalet innehåller bland annat åtaganden om sekretess
avseende Bolagets företagshemligheter, konkurrens-förbud
under avtalstiden samt 12 månader efter avtalets upphörande
samt reglering kring att immateriella rättigheter som uppkommer inom ramen för uppdraget ska tillfalla Bolaget. Arvode
enligt avtalet utgår i enlighet med vad parterna överenskommer för varje enskilt uppdrag. Avtalet gäller tills vidare och
Bolaget bedömer att konsultavtalets villkor i dessa delar och
även i övrigt är i linje med sedvanliga villkor för konsulter av
motsvarande tjänster.
Bolaget har ingått ett konsultavtal med Join Business &
Technology AB undertecknat den 2 februari 2018. Enligt avtalet har Join Business & Technology AB åtagit sig att för Bolaget
utföra projektarbete på löpande räkning avseende dokumentationsarbete, kravspecifikation samt programmering. Avtalet
innehåller bland annat åtaganden om sekretess avseende Bolagets företagshemligheter samt reglering kring att immateriella
rättigheter som uppkommer inom ramen för uppdraget ska
tillfalla Bolaget. Uppdragen är löpande och fakturering sker
30 dagar månadsvis med förfallodag 30 dagar därefter. Avtalet gäller tills vidare och Bolaget bedömer att konsultavtalets
villkor i dessa delar och även i övrigt är i linje med sedvanliga
villkor för konsulter av motsvarande tjänster.
Bolaget har under 2016 ingått ett konsultavtal med Spa
(Strategic Partners & Alliances Inc.) incorporated på Filippinerna. Enligt avtalet ska konsulten Conrado S. Perreras ansvara
för Bolagets utveckling och försäljning i landet samt bistå vid
eventuell framtida etablering av ett dotterbolag i Filippinerna.
Konsulten har enligt avtalet rätt till ersättning med ett fast
belopp per månad samt sedvanlig ersättning för kostnader och
utlägg. Det finns också möjlighet för konsulten att få bonus
om vissa försäljningsmål uppnås. Avtalet gäller tills vidare och
Bolaget bedömer att konsultavtalets villkor i dessa delar och
även i övrigt är i linje med sedvanliga villkor för konsulter av
motsvarande tjänster.
RÄTTSLIGA FÖRFARANDEN OCH SKILJEFÖRFARANDEN

Bolaget har under de senaste tolv månaderna inte varit part
i några rättsliga förfaranden eller skiljeförfaranden (inklusive
ännu icke avgjorda ärenden eller sådana som Bolaget är medveten om kan uppkomma) och som nyligen haft eller skulle
kunna få betydande effekter på Bolagets finansiella ställning
eller lönsamhet.
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IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

MARKNADSINFORMATION

Bolaget har för närvarande tre aktiva patentansökningar samtliga inlämnade den 28 juli 2017, varav två ansökningar är gjorda
i Sverige och en provisorisk patentansökan gjorts i USA. Rubrik
för patentansökningarna i Sverige är ”An Electrode device and
a needle electrode for use in delivery of electrical pulses to a
desired tissue of a mammal”, med nr 1750965-4, samt ”A pulse
generating device for delivery of electrical pulses to a desierd
tissue of mammal”, med nr 1750966-2. Rubrik för patentansökan i USA är ”A device, e.g.a Dynamic Electric Enhanced Pain
Control (DEEPC) device, for delivery of electrical pulses to a
desired body part of a mammal” med nr 62/538,402.

Detta Memorandum innehåller viss historisk och framåtriktad marknadsinformation. I det fall informationen har hämtats från tredje part ansvarar Bolaget för att informationen har
återgivits korrekt. Såvitt Bolaget känner till har inga uppgifter
utelämnats på ett sätt som skulle göra informationen felaktig eller missvisande i förhållande till de ursprungliga källorna.
Bolaget har emellertid ej gjort någon oberoende verifiering av
den informationen som lämnats av tredje part varför fullständigheten eller riktigheten i den information som presenteras i
Memorandumet ej kan garanteras. Ingen tredje part har, såvitt
Bolaget känner till, väsentliga intressen i Bolaget.

RÅDGIVARES INTRESSEN

CERTIFIED ADVISER

Västra Hamnen är finansiell rådgivare åt Bolaget i samband
med Företrädesemissionen. Aqurat Fondkommission AB agerar emissionsinstitut åt Bolaget i samband med Företrädesemissionen. Moll Wendén Advokatbyrå AB är legal rådgivare.
Västra Hamnen och Aqurat Fondkommission AB erhåller en på
förhand avtalad ersättning för utförda tjänster i samband med
Företrädesemissionen. Därutöver har dessa parter inga ekonomiska eller andra intressen relaterade till Företrädesemissionen. Vare sig Västra Hamnen eller Aqurat Fondkommission
AB äger aktier i Bolaget. Vissa styrelseledamöter och ledande
befattningshavare har ekonomiska intressen i form av innehav av aktier och teckningsoptioner i Bolaget. En del befintliga aktieägare har genom teckningsåtaganden förbundit sig
att teckna totalt 4,616 MSEK av Företrädesemissionen. Utöver ovanstående parters intresse att förestående Erbjudande
kan genomföras framgångsrikt finns det inga ekonomiska eller
andra intressen i Företrädesemissionen.

Västra Hamnen är Bolagets Certified Adviser.
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HANDLINGAR TILLGÄNGLIGA FÖR INSPEKTION

Följande dokument är tillgängliga på Bolagets huvudkontor,
vardagar under kontorstid, och i elektronisk form på Bolagets
hemsida, www.chemotech.se:
1. Bolagsordning för Scandinavian ChemoTech AB (publ).
2. Bolagets reviderade årsredovisningar för räkenskapsåren
2015/2016 och 2016/2017, inklusive noter och revisionsberättelser.
3. Delårsrapporten för perioden januari till mars 2018
4. Föreliggande Memorandum.

Adresser
Scandinavian ChemoTech AB (publ)
Baltzarsgatan 25
211 36 Malmö
Telefon +46 10 218 93 00
E-post: info@chemotech.se
chemotech.se

FINANSIELL RÅDGIVARE OCH CERTIFIED ADVISER

Västra Hamnen Corporate
Finance AB
Jungmansgatan 12
211 19 Malmö
Telefon +46 40 200 250
E-post: info@vhcorp.se
vhcorp.se

LEGAL RÅDGIVARE

Moll Wendén Advokatbyrå AB
Stortorget 8
211 34 Malmö
Telefon +46 40 665 65 00
mollwenden.se

REVISOR

Mazars SET Revisionsbyrå AB
Terminalgatan 1
252 78 Helsingborg
Telefon +46 42 37 19 00
mazars.se

EMISSIONSINSTITUT

Aqurat Fondkommission AB
Kungsgatan 58
113 89 Stockholm
Telefon: +46 8 684 05 800
aqurat.se

LIKVIDITETSGARANT

Pareto Securities AB
Berzelii Park 9
103 91 Stockholm
Telefon: +46 8 402 50 00
E-post: info@paretosec.com
paretosec.com
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[Avsiktligen lämnad tom]

[Avsiktligen lämnad tom]

Scandinavian ChemoTech AB (publ)
Baltzarsgatan 25 | 211 36 Malmö | E-mail: info@chemotech.se

