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ChemoTech är ett svenskt medicinteknikföretag med 

säte i Lund, som utvecklat ett nytt behandlingsalternativ 

för människor och djur med cancer. Behandlingsformen 

är en patenterad teknologiplattform för tumörspecifik 

elektroporation. Detta innebär att man behandlar ytliga 

tumörer med elektriska pulser tillsammans med små 

doser cytostatika vilket förstärker effekten.  

Initialt i kommersialiseringsfasen är bolaget inriktat på 

utvecklingsländer med stora medicinska behov där 

patienter av olika skäl inte kan behandlas med 

konventionella behandlingsmetoder, eller där alternativa 

behandlingsmetoder är väldigt dyra.  

Affärsmodellen baseras inledningsvis på intäkter från 

försäljning av produkter och behandlingskit för 

engångsbruk. Försäljningen sker både i egen regi och 

genom samarbetspartners. På sikt är intentionen att 

även kunna sälja de kommersiella rättigheterna för olika 

applikationer baserade på den patenterade 

teknologiplattformen. 
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Ledningen och styrelsen 

genomsyras av väldigt hög 

kompetens och gedigen 

erfarenhet. Insiderägandet 

uppgår till hela 19,54% och 

största ägare är grundaren 

och VD:n Mohan Frick, 

vilket vi ser som väldigt 

positivt. 

ChemoTechs TSE-teknologi 

är en av tre som det indiska 

stadshuset valt att arbeta 

med. Den största privata 

aktören som är en del av 

detta samarbete är 

AstraZeneca. Målet med 

forskningen är att göra 

ChemoTechs teknik till en 

standardmetod i Indien för 

cancerbehandlingar. 

ChemoTech har en tydlig 

kortsiktig trigger och 

inflektionspunkt som 

grundas i att bolaget 

nyligen äntrade 

kommersiell fas. Detta 

tillsammans med flera nya 

samarbeten och avtal ser vi 

som en stark validering för 

potentialen i ChemoTechs 

teknologiplattform.  

• Grundarlett med mycket skin in the game  

• Tydlig inflektionspunkt och flera 

kortsiktiga triggers 

• Potentiell uppköpskandidat  

• Starka underliggande strukturella trender 
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ChemoTech är grundat av experter inom strålfysik, kirurgisk onkologi och klinisk utveckling, samtliga 

med omfattande erfarenheter inom området elektroporation. Alternativa behandlingsmetoder finns 

gott om på marknaden. Det som skiljer Chemotech från övriga är filosofin kring hur cancerbehandling 

bör utföras. 

I grund och botten handlar cancerbehandling idag enkelt förklarat om att behandlingarna ämnar 

förstöra cancerceller så snabbt det går när de dyker upp. Enligt ChemoTech medför detta att 

merparten av dagens behandlingsmetoder egentligen bör betraktas som förstöringsmetoder snarare 

än behandlingsmetoder. 

En stor komplexitet och begränsning för dagens cancerbehandlingsmetoder återfinns i att ett 

cancerdrabbat område nästan aldrig är runt format. I regel är ett cancerdrabbat område 

oregelbundet format. Trots detta attackerar dagens behandlingsmetoder ett specifikt område med en 

cirkulär/klotformad behandling. Denna begränsning är det ChemoTech ämnar lösa och kapitalisera på 

då de har utvecklat en tumörspecifik behandlingsmetod som inte är begränsad av att behöva 

behandla ett område cirkulärt. 

ChemoTech genererar intäkter från försäljning av produkter och behandlingskit för engångsbruk. 

Bolaget genererar intäkter genom direktförsäljning och via partnerskap med distributörer. På sikt 

planerar ChemoTech att addera ytterligare ett intäktsben genom att sälja de kommersiella 

rättigheterna för olika applikationer baserade på deras patenterade teknologiplattform. Bolaget har 

två huvudprodukter, IQwave och VetIQure. IQwave fokuserar på cancerbehandlingar inom 

humanvård och VetIQure inom veterinärvård. 

Idag har bolaget distributörsavtal i Filippinerna, Indien, Malaysia, Myanmar, Vietnam, Singapore och 

Kenya och teknologiplattformen används redan vid ett antal sjukhus och onkologkliniker i 

Filippinerna, Indien och Kenya där lokala tillstånd erhållits. 

ChemoTech har alltså två typer av intäktsströmar: försäljning av produkterna IQwave och VetIQure, 

samt tillhörande engångsartiklar i form av behandlingskit för dessa. Två till tre behandlingskit behövs 

för att behandla varje patient. Vi tror att ChemoTech över tid kommer generera en betydande del av 

omsättning från behandlingskiten, som skulle kunna betraktas som en återkommande och 

förutsägbar intäktskälla. 

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 har råd med 

behandlingen. 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. 
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ChemoTech har utvecklat den patenterade teknikplattformen TSE (Tumour Specific Electroporation) 

som möjliggör att behandla ytliga tumörer med elektriska impulser tillsammans med små doser 

kemoterapi, vilket förstärker effekten av läkemedlet. Genom att påverka tumörcellerna med 5 kHz 

pulserande elektriska fält bildas kanaler i cellernas plasmamembran, vilket ökar cellgifternas passage 

in i tumörcellerna. Cytostatika, som är inaktivt utanför tumörcellerna, blir aktiva genom verkan av 

pulserande elektriska fält som flödar in i tumörcellerna och bryter ner dess DNA och dödar cellerna. 

TSE gör det också möjligt att behandla icke-responsiva tumörer och tumörer på känsliga platser. 

Vidare gör elektroporationen att intracellulära ämnen sipprar ut via de öppna porerna. Vid 

cancerterapi stimulerar substanserna immunförsvaret att angripa spridd tumörväxt utanför den 

solida tumören. Elektroporation är en teknik som har använts länge för att få in och ut material till 

och från celler. Till exempel genom att manipulera grödor för att klara vinterklimat bättre. 

Elektroporation används alltså enkelt förklarat för att implementera DNA-signaler i celler, eller för att 

plocka ut någonting från celler. 

Inom cancer har man nu experimenterat med att använda elektroporation med högre voltspänning 

för att öppna cancercellen för att släppa in cellgiftsmolekylen. Efter en behandling med 

elektroporation är förhoppningen att cellen ska gå tillbaka till sitt vanliga stadie och att cellgiftet ska 

vara ”fångat” i de behandlade cellerna efter en sådan behandling.  

Idag funkar elektroporation endast bra vid mindre tumörer eftersom eventuella bieffekter i form av 

nekros (vävnadsdöd/brännskada) och inflammation då blir betydligt lättare att kontrollera. Kroppen 

klarar lättare av att läka vid små nekroser, men när de blir större finns risken att de når en viss 

inflektionspunkt där det blir svårhanterligt för kroppen och således också giftigt för kroppen. I de 

värsta fallen kan nekroser vara dödligt. 

Med detta som grund ställde Mohan Frick sig frågan varför alla elektroporationer delar samma 

egenskaper, eller snarare följder, med destruktiva behandlingsmetoder. Vid närmare undersökning av 

detta kom Mohan fram till insikten att det som idag i folkmun benämns som elektroporation de facto 

inte är elektroporation. Det dagens behandlingar egentligen gör är så kallad icke-reversibel 

elektroporation, som är ett finare namn för förstörande kraft med hjälp av elektricitet. Det har 

egentligen ingenting med porer att göra överhuvudtaget. 

Den här konventionella versionen av elektroporation använder samma strömkälla till alla cancerceller 

oberoende vart de är i kroppen och hur stort området med cancerceller är, vilket inte är fallet för 

ChemoTechs TSE-teknologi. ChemoTech har utvecklat en behandling som gör elektroporationen 

tumörspecifik, vilket innebär att den är anpassningsbar till varje enskild patient och tumör. Denna 

behandlingsmetod har flera fördelar, framför allt medför det mindre risk för negativa följdeffekter 

och biverkning. Detta på grund av att voltstyrkan för behandlingen ändras beroende på vad vävnaden 

har för karaktär.  

Kortfattat kan man säga att ChemoTechs behandlingsmetod är utformad för att behålla cellen i ett 

levande stadie. Syftet är alltså inte att förstöra den. Syftet är i stället endast att släppa in 
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cytostatikan och möjliggöra ett läckage av antigener. Antigener framkallar i sin tur en reaktion hos 

kroppens naturliga immunförsvar. Och antigener kan man bara få om cellerna överlever.  

Alla destruktiva behandlingar har begränsningar kopplat till detta. Som tidigare nämnt funkar 

behandlingarna bra på tumörer som är upp till 3 cm stora. Vid större tumörer ökar riskerna för svåra 

biverkningar avsevärt. 

IQwave, ChemoTechs produkt som är specialiserad för den humanmedicinska marknaden, säljs 

genomsnittligen för 60 000 EUR vid direktförsäljning. VetIQure, ChemoTechs produkt som är 

specialiserad för den veterinärmedicinska marknaden, säljs genomsnittligen för 25 000 EUR vid 

direktförsäljning. Försäljningen till distributörer för båda produkterna är genomsnittligen 18 000 EUR. 

Vid försäljning i vissa halvutvecklade länder kan dock bolaget i vissa fall sälja produkterna för 20 000 

EUR mindre än det genomsnittliga priset. ChemoTech ämnar dock öka priserna med 20% under 2022 

till följd av inflation för både IQwave och VetIQure. Behandlingskiten säljs för 250 EUR och till 

distributör för 150 EUR. 

ChemoTech skulle kunna sälja både IQwave och VetIQure för 10 000 EUR och ändå göra vinst på 

bruttonivå. Bolaget redovisar ingen bruttomarginal i deras räkenskaper, men vi bedömer att bolagets 

bruttomarginal kommer ligga omkring 50 – 60%. Behandlingskiten kostar omkring 30 EUR att 

tillverka och säljs som tidigare nämnt för 150 – 250 EUR. 

Nu befinner sig ChemoTech i semistadiet för kommersialisering. De har rätt att sälja, men givet det 

tidiga stadiet bedömer vi att bolaget behöver mer kliniska data för att få fart på försäljningen. Detta 

medför att ChemoTech fortfarande lägger mycket resurser på R&D och kliniska studier, vilket får oss 

att tro att kostnadsbasen avseende just R&D kommer fortsätta vara förhållandevis hög.  

Bolaget har dock kommunicerat att de inte kommer gå in i nya stora R&D-projekt om de inte kan 

finansieras med eget kassaflöde. Stort fokus just nu ligger därför på att täppa till hålet och bli 

lönsamma. Detta sänder positiva signaler då ChemoTech påvisar att de är komfortabla i att nå 

lönsamhet på de produkterna som är redo för kommersialisering idag. 

Kliniska studier görs både inom veterinärmedicin och humanmedicin. Gällande humanmedicin 

genomförs nu en klinisk studie i Malaysia för att stärka möjligheterna att kunna sälja i regionen. I 

Indien jobbar ChemoTech tillsammans med indiska staten. Svenska och indiska staten har ett 

samarbete avseende ett utbyte för medicinsk kunskap. Som följd av detta avtal har indiska 

stadshuset (All Medical Institute of India) startat ett innovationscenter där ChemoTechs TSE-

teknologi är en av tre som de valt att arbeta med. Den största privata aktören som är en del av detta 

samarbete är AstraZeneca. Målet med forskningen är att göra ChemoTechs teknik till en 

standardmetod i Indien för cancerbehandlingar. En standardmetod för 200 000 cancerfall årligen. 

Eftersom indiska staten dessutom kommer betala för utrustningen som krävs för att genomföra 

ChemoTechs behandlingar kommer ChemoTech kunna skala upp verksamheten mycket snabbare till 

lägre investeringskostnader i Indien. 

Vidare har ChemoTechs nystartade Centre of Excellence (CoE) på India Sweden Healthcare 

Innovation Centre vid AIIMS (All India Institute of Medical Sciences) i Jodhpur, Indien, nyligen fått 

godkännande från den lokala etiska kommittén för sin kliniska studie av huvud- och halscancer. 
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Veterinärmedicin kommer vara det primära fokusområdet initialt i kommersialiseringsfasen då det 

inte kräver samma mängd kliniska data för att driva försäljning samtidigt som behovet är väldigt 

stort och konkurrensen mindre. I Skandinavien, Europa och USA är veterinärmedicin det primära 

fokuset. Inom veterinärmedicin tror bolaget själva att det kommer vara kassaflödespositiva inom två 

år.  

Ingen produktion sker i egen regi. Allt är utlagt på partners. Nästan allt tillverkas i Skåne, endast två 

komponenter görs utanför Skåne – aluminiumchassi som görs i Danmark och proben som tillverkas i 

Indien. Behandlingskiten köps från externa tillverkare som redan har certifiering för att tillverka dem. 

IQwave är ChemoTechs produkt inom humanmedicin, det vill säga för behandling av cancer på 

människor. TSE har tidigare främst använts för att behandla solida och ytliga tumörer. Genom att 

utsätta tumörcellerna för pulserande elektriska fält bildas kanaler i cellmembranet, vilket förbättrar 

upptaget av cellgifter i tumörcellerna. ChemoTech har utvecklat denna nya generation av 

elektroporering och ett nytt behandlingsprotokoll kallat D-EECT. D-EECT har i en nyligen publicerad 

publikation visat sig ge bättre kliniskt utfall jämfört med det gamla protokollet, särskilt för större 

tumörer. 

Bolaget är initialt inriktat på kommersialisering av IQwave för humant bruk i utvecklingsländer där 

det finns stora medicinska behov, och där patienter av olika skäl inte kan behandlas med 

konventionella behandlingsmetoder. ChemoTech har påbörjat lanseringen av IQwave i Indien, 

Filippinerna, Kenya och Nigeria. Bolaget har även säkerställt distributionsavtal i Singapore, Malaysia, 

Vietnam och Myanmar. Vidare har ChemoTech startat marknadsbearbetningen på den afrikanska 

marknaden. Efter att ChemoTech slutfört CE-märkning av IQwave kommer arbetet att finna 

distributörer även i Europa påbörjas. 

IQwave och TSE erbjuder fem unika fördelar: 

• Det är den första bärbara elektroporationsanordningen för elektrokemoterapi. 

• Den ger dynamisk puls för att minska risken för irreversibel elektroporation och ablation av 

vävnad. 

• IQwaves dynamiska pulser kan levereras i flera riktningar för att minimera risken för 

obehandlade områden. 

• Specifika behandlingssätt för munhålan. 

• D-EECT förbättrar svarsfrekvensen på större tumörer (tumörer större än 3 cm). 

 

Det nuvarande standardprotokollet för elektrokemoterapi fastställdes 2006 av ESOPE-studien 

(European Standard Operating Procedures of Electrochemotherapy). För närvarande används 

IQwaves elektrokemoterapi vid cancerfall i huvud och hals, skivepitelcancer, malignt melanom, 

bröstcancer, spottkörtelcancer, njurcancer, kaposis sarkom och övergångscellscancer. 

IQwave har behandlat flera olika typer av cancerindikationer, inklusive huvud- och halscancer, 

munhålecancer och bröstcancer. Fokus är i första hand palliativ, det vill säga lindringsbehandling i 

livets slutskede, men effekten av behandlingen kan även i vissa fall vara botande. 
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År 2019 startades ChemoTech affärsområdet Animal Care, som precis som namnet antyder kommer 

fokusera på kommersialisering av veterinärmedicinska applikationer. Då det inte krävs samma typ av 

CE-märkning inom veterinärmedicin skapade ChemoTech en specifik produkt för området. VetIQure 

kan betraktas som en vidareutveckling av IQwave. Den är baserad på samma teknologi och plattform, 

men är specialiserad på veterinärmedicinsk behandling i stället för humanmedicinsk. 

Veterinärmedicin är ett växande område och de resurser som läggs på att behandla husdjur ökar, 

samtidigt som antalet hushåll med husdjur blir fler. 

Det blir allt vanligare att djur med cancer behandlas med kirurgi eller kemoterapi och även 

elektrokemoterapi. Elektrokemoterapi är ett kostnadseffektivt behandlingsalternativ och vår 

bedömning är att ChemoTech har stora möjligheter att etablera VetIQure på den veterinärmedicinska 

marknaden. 

VetIQure delar de unika fördelarna som IQwave har, och har utöver det flera fördelar kopplade till att 

sterila engångselektroder används vid behandlingar, vilket medför ökad säkerhet och förbättrat 

behandlingsresultat. Utöver det finns fördelar med engångselektroderna i form av att de är CE-

märkta. Den sterila förpackningen minskar även risken för infektioner, och på grund av 

engångsförbrukningen av elektroderna säkerställs även att de alltid är vassa och raka. På så vis är 

det alltid lätta att föra in i vävnaden, samtidigt som de bibehåller ett konsekvent och korrekt 

spetsavstånd – vilket ger ett mer exakt elektriskt fält för varje behandling. 

VetIQure har enligt ESOPE-studien bedömts vara säkert för användning på både människor och djur. 

För veterinärsidan finns det en specifik operationsprocedur för elektrokemoterapi definierad i JoVE 

(Journal of Visualized Experiments) som ger instruktioner för användning av cisplatin och bleomycin i 

kombination med applicering av elektriska pulser för att på ett säkert och lämpligt sätt behandla 

kutan och subkutana tumörer hos hundar och katter. Denna specifika procedur har validerats på mer 

än 80 hundar och 20 katter. 

ChemoTech påbörjade i början av 2021 en förstudie tillsammans med en grupp ledande specialister 

inom pankreascancer (cancer i bukspottkörteln) i USA och Europa i syfte att skapa ett internationellt 

kliniskt samarbete. 

Under 2020 behandlade ChemoTech sin första patient med djupt sittande tumörer avseende 

skelettcancer. Eftersom bukspottkörteln också är ett djupt sittande organ beslutade ChemoTech att 

även denna cancerform kunde vara lämpad för behandling med ChemoTechs teknik. 

Under 2018 var det ~460 000 fall av bukspottkörtelcancer runt om i världen och samma år gick 432 

000 patienter bort i denna mycket svårbehandlade sjukdom. Därför finns ett stort behov av bättre 

behandlingar som resulterar i ett längre liv med förbättrad livskvalité för dessa patienter. 

Den mer aggressiva icke-reversibla elektroporationen, så kallad IRE, har sedan en tid utvärderats för 

pankreascancer med blandade resultat. ChemoTech siktar på att, efter en framgångsrik förstudie, 

etablera ett tillräckligt stort intresse för att påbörja en Fas II studie med målsättning att studera 
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säkerhet och behandlingsresultat. Denna satsning bör idag betraktas som en option, och ger även en 

fingervisning om att ChemoTech fortsätter vara innovativa inom flera områden.  

ChemoTech har två olika kunder, slutkunder och distributörer. För slutkunder har de tre olika 

upplägg. Slutkunder som köper väldigt mycket behandlingskit kan i princip få maskinerna gratis. Ett 

annat upplägg är de kunder som betalar för både maskinerna och behandlngskitet. Slutligen finns 

också en lösning där ChemoTech hyr ut sin utrustning. För leasing finns två olika lösningar, en så 

kallad ”lease to buy”, där någon som leasar enligt avtal måste köpa utrustning efter två år. Det andra 

alternativet är en renodlad leasing. 

ChemoTechs kunder är till största del enskilt operativa veterinärkliniker, ofta med specialistprägel 

inom onkologi. ChemoTech jobbar alltså inte brett här, vilket vi anser vara en bra strategi givet att en 

hög penetration på high-end-kliniker bör medföra word of mouth vilket i sin tur torde underlätta för 

annan försäljning.  

De har även större aktörer som kunder, vilket skulle också kunna leda till någon form av hockeysticka 

försäljningsmässigt. Om ett större bolag med >500 kliniker skulle vilja implementera tekniken över 

alla deras kliniker finns en enorm uppsida rent kommersiellt för ChemoTech. 

Nästan tio miljoner människor dör av cancer årligen vilket innebär att cancer är ett av världens 

största hälsoproblem. Global Burden of Disease uppskattar att 9,5 miljoner människor dog för tidigt 

som ett resultat av cancer 2017. Global Burden of Disease är en stor global studie om orsaker och 

riskfaktorer för dödsfall och sjukdomar publicerade i medicinska tidskriften The Lancet. 

Gällande strategin avseende val av marknader att penetrera jobbar ChemoTech efter en 

positioneringsmodell, vilket kortfattat innebär att bolaget försöker hitta stora marknader med 

modest konkurrens. En annan variabel som ingår i positioneringsstrategin är prissättningen. Och 

priset är ofta en funktion av konkurrenslandskapet. Kort och gott strävar ChemoTech efter 

marknader som uppfyller kraven på flest kunder, mest marginalnytta för deras specifika 

värdeerbjudande och minst konkurrens.  

De områdena där cancer växer snabbast och är mest dödligt är mellanöstern, Sydostasien och Afrika. 

Konkurrenslandskapet på dessa marknader är också betydligt mer tacksamt än till exempel USA och 

Europa, vilket har gjort att dessa marknader, bland andra, har blivit fokusmarknader för ChemoTech. 

På den svenska och skandinaviska marknaden har cancer en dödlighet på ~8%, dödlighet i andra 

mindre utvecklade länder ligger ofta nära 40%. Anledningen till detta är främst brist på bra 

behandlingsalternativ hos de mindre utvecklade länderna och att de oftast först får tillgång till 

behandlingarna väldigt sent i en produktlivscykel. 

En annan viktig del i kommersialiseringsstrategin är att kartlägga barriärerna för att nå kommersiell 

fas. För medicintekniska produkter handlar detta till största del oftast om registreringsprocesser och 

regulatoriska krav.  
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Med ovanstående som grund har ChemoTech bestämt sig för att primärt fokusera på Indien, 

Sydostasien (mer specifikt Malaysia, Singapore, Filippinerna och Vietnam), och vissa länder i Afrika 

samt mellanöstern. Resterande delar av Sydostasien kommer successivt etableras under de 

kommande åren. 

Genom att ChemoTech redan från start identifierade vart marknadsbehoven är som störst och där 

behandlingsalternativen är mest begränsade började marknadsetableringen i Indien och Sydostasien. 

Dessa länder och regioner står för över hälften av alla dödsfall orsakade av cancer i världen.  

Under 2018 upptäcktes drygt 18 miljoner nya cancerfall och drygt tio miljoner människor avled av 

cancer under samma år. Till år 2025 förväntas antalet nya fall ha stigit till närmare 21,5 miljoner 

vilket motsvarar en ökning med drygt 18 procent. Antalet dödsfall per år förväntas öka till 11,5 

miljoner till år 2025, vilket motsvarar en ökning på knappt 20 procent.  

Utvecklingsländer står för 56% av nya cancerfall i världen och 65% av samtliga dödsfall är orsakade 

av cancer. Att dödsfallen är betydligt högre i denna del av världen beror sannolikt på en kombination 

av sena diagnoser då patienter inte söker läkare förrän när sjukdomen är långt framskriden och 

begränsad tillgång till kvalitativa behandlingar. Detta medför att många människor i dessa länder får 

leva med cancer som ej kan botas. Med ChemoTechs patenterade teknologi är det möjligt att 

tillhandahålla en palliativ cancerbehandling – en kostnadseffektiv behandling som kan göras 

tillgänglig för betydligt fler patienter som behöver den och som kan ge många patienter en effektiv 

smärtlindring och ett förlängt liv.  

Värdet av onkologimarknaden växer för varje år. Kostnader hänförliga till cancerbehandling under 

2018 uppgick till 150 miljarder USD. Detta motsvarar en ökning om 12,9% mot föregående år och 

redan 2023 förväntas marknadsstorleken överskrida 220 miljarder USD. Den kinesiska marknaden 

växte anmärkningsvärt 24% under 2018 till 9 miljarder USD totalt. I USA har utgifterna dubblerats 

sedan 2013 och överskred under 2018 56 miljarder USD. 

ChemoTech Animal Care startades 2019 och är ett affärsområde som fokuserar på veterinärmedicin. 

I de flesta länder i Europa och i USA finns för närvarande en stark och tydlig konsolidering inom 

veterinärmedicin där de stora aktörerna köper upp mindre kliniker och kedjor. 

Husdjur blir äldre och cancer blir en allt vanligare dödsorsak bland husdjur, särskilt bland hundar. En 

amerikansk studie visar att ungefär var fjärde hund får någon form av cancer. För hundar över tio år 

avlider hälften som får cancer. Det finns också en trend i att fler djurägare lägger mer och mer 

pengar av sin disponibla inkomst på sina djur.  

De vanligaste behandlingsmetoderna för cancer inom veterinärmedicinen är kirurgi och kemoterapi. 

Strålning och elektrokemoterapi (ECT) används också, men är ännu inte så vanligt. Kostnaden för 

behandling ökar i alla länder till följd av en större efterfrågan på effektiv terapi och den ökande 

andelen försäkringar för husdjur, större krav på mer avancerade behandlingar och på grund av det 

faktum att fler stora koncerner kommer in på marknaden. Den största onkologimarknaden för 
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veterinärmedicin i Europa är den brittiska marknaden, där det finns flest stora veterinärkedjor som är 

verksamma.  

Flera av de större aktörerna, till exempel Evidensia, Anicura, IVC och CVS, växer snabbt och har en 

tydlig strategi för att förvärva de mest specialiserade och innovativa klinikerna och djursjukhusen. 

Evidensia förvärvades exempelvis av IVC Group 2017 och AniCura köptes 2018 upp av det 

amerikanska djurvårdsföretaget Mars Petcare. Mars Petcare har nu över 2 000 djurkliniker och 

sjukhus under flera olika märken och äger även Linnaeus Group i Storbritannien. 

Givet att onkologimarknaden för veterinärmedicin håller på att konsolideras samt att flera av de 

största aktörerna uppenbarligen gärna köper upp mindre aktörer ser vi en möjlighet att även 

ChemoTech kan bli förvärvade. Lyckas de med den nyligen påbörjade kommersialiseringsfasen bör 

det kunna attrahera flera möjliga köpare. 

De flesta aktörer som tillhandahåller utrustning för elektrokemoterapi inom veterinärmedicin 

kommer ursprungligen från laboratoriesegmentet och säljer därför även just labbutrustning. Dessa 

produkter är oftast anpassade för in vitrobruk (det vill säga med kyvetter eller provrör i laboratorier) 

och är därför inte optimerade för användning av elektrokemoterapi på levande djur. Några av 

konkurrenterna är LeRoy Biomedical, IGEA Medical, RXVet Biotech, Beta Tech och BTX. 

IGEA är just nu störst i Europa men har egentligen inte slagit igenom än. Vi gissar att anledningen till 

detta är att deras behandlingsmetod bara funkar på små tumörer och att den appliceras sent på 

patienter. Detta leder i sin tur till någon form av moment 22. I och med att IGEA endast endast tittar 

på små tumörer i ett sent stadie, och att en tumör i regel växer snabbt i ett sent stadie blir sweet 

spoten väldigt liten för IGEAs behandlingsmetod. Det är viktigt att poängtera att alla aktörer vi har 

tittat på inom området fokuserar på samma sak som, vilket är den gamla typen av elektroporation. Vi 

har inte hittat någon som gör samma sak som ChemoTech. Flera av konkurrenter använder sig dock 

av namnet elektroporation. 

ChemoTechs behandlingsmetod bör därför betraktas som väldigt unik. ChemoTechs 

behandlingsmetod gör som tidigare nämnt att behandlingen går att anpassa till olika typer av 

motstånd. Eftersom ChemoTech anpassar motstånden medför det också att deras behandlingsmetod 

är mer flexibel när det kommer till var i kroppen elektroderna möts. Därför kan ChemoTech behandla 

från två olika håll med elektroderna. Detta innebär till exempel att ChemoTech kan navigera runt 

olika organ, blodkärl eller revben eller andra former av strukturer. De tidigare och mer konventionella 

metoderna är beroende av att elektroderna som placeras i kroppen är parallella – vilket vi betraktar 

som en stor konkurrensfördel för ChemoTech.  

ChemoTech erhöll ett viktigt certifikat och slöt betydande avtal i första kvartalet 2022. ISO är ett 

certifierat kvalitetssystem som beskriver hur bolag arbetar med att utveckla och sälja medicinteknik. 

Tidigare var kvalitetssystemet krediterat under ChemoTechs CE-märkning, vilket normalt räcker i 

Europa, men det visade sig att det inte räckte när ChemoTech skulle expandera till Asien. I Asien 
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finns inte CE-märkning men ISO finns. I och med att ChemoTech nu har båda dessa kan de driva 

försäljning på alla marknader förutom den nordamerikanska, japanska, ryska, kinesiska och 

brasilianska marknaderna. ISO hindrade med andra ord ChemoTech från lansering i Sydostasien, 

därför bör ISO-certifieringen som erhölls under första kvartalet betraktas som en stor milstolpe.  

Inom området humanmedicin fördjupade ChemoTech samarbetet med två av de viktigaste kunderna 

under det första kvartalet, Evidensia och Anicura. Evidensia och Anicura är så dominanta på 

marknaden idag, vilket gör det svårt för mindre aktörer att få ekonomi och tillräckliga resurser för att 

konkurrera. Vi tycker därför att det är bra strategiskt av ChemoTech att samarbeta med dem snarare 

än att försöka konkurrera med dem. Idag har ChemoTech flera Evidensia- och Anicura-kliniker som 

använder deras teknik. ChemoTech är bara involverade i ett fåtal av deras kliniker, men totalt bland 

endast dessa två aktörer finns potential för ChemoTech att bli involverade i cirka 2 500 kliniker. 

ChemoTech har redan börjat offerera för detta, men väntar nu på ytterligare förhandling och att 

dessa bolag eventuellt kommer vilja utöka antalet kliniker som kan behandla med ChemoTechs 

teknik. 

ChemoTech har tre stora patent. Ett av dem berör enhetens funktion, vilket kortfattat handlar om hur 

ChemoTech genererar en dynamisk puls vid behandling. Vidare har de patent för behandlingskiten, 

det vill säga de elektroder som ChemoTech tillverkar och använder sig av, samt handtaget som 

används vid behandling med ChemoTechs teknik. Slutligen har de också patent för sin innovation för 

behandling av smärta orsakad av metastaser i ryggrad och skelett. Denna innovation är också 

tillämplig för behandling av djupt sittande tumörer, som är ytterligare ett av ChemoTechs 

utvecklingsprojekt. Patentet är baserat på samma innovation som blev godkänt i Europa i juli 2021 

och omfattar en speciellt utvecklad elektrod samt unika dynamiska egenskaper. 

Patenten finns i Nordamerika, Europa, Asien och Japan och gäller till och med 2037, och är 

patenterade utifrån att ingen annan aktör ska kunna hävda att de har ett likvärdigt TSE-

behandlingskit. 

Mohan har varit styrelseledamot och VD sedan 2015, och är utöver detta ChemoTechs största 

aktieägare. Han har jobbat med elektroporation i tolv år och har således gedigen erfarenhet inom 

området. Tidigare utbildning och erfarenhet är en kandidatexamen i marknadsföring och ledarskap 

från Lunds universitet. Utöver det har Mohan 20 års erfarenhet som marknadschef, försäljningschef 

och styrelseledamot från flera life science-bolag. Han har bland annat haft befattningar i Arjo AB, 

Getinge, Navigator Communications, Insulution AB, OnMeD och SYSMEX. 

Tidigare uppdrag (senaste fem åren): Styrelseledamot i Insulution AB 2009-2011, Onmed International 

2012 – 2013, Onmed India Private Limited 2011-juni 2014. Ledamot i Advisory Board för Billion Minds 

Foundation 2009-2014. 
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Aktieinnehav i ChemoTech: 665 000 A-aktier och 248 979 B-aktier, motsvarande ~9,9 MSEK. 

Tidigare utbildning och erfarenhet inkluderar en examen som civilingenjör, samt 29 års 

arbetserfarenhet som inkluderar säljjobb, produkthantering och marknadsföring.  

Tidigare uppdrag (senaste fem åren): Grundande VD och koncernchef för Getinges Medical Systems 

(MAQUET) i Indien. 

Ashim äger inga aktier i ChemoTech.  

Hon har en examen som civilingenjör i kemiteknik och en doktorsexamen filosofisk 

ingenjörsvetenskap, båda från Lunds universitet. Vidare har hon närmare 40 års erfarenhet från 

medicinteknik-, bioteknik- och hälsovårdsföretag i roller som Director Environmental Laboratories, 

Quality Director och konsult inom QA/RA. Tidigare har hon bland annat haft befattningar i Pharmviva 

AB, Camurus AB, Sandberg Development och har nu en egen konsultverksamhet i bolaget Astrad AB. 

Aktieinnehav i ChemoTech:  15 000 B-aktier motsvarande 163 KSEK. 

Anders har en masterexamen i datateknik från Lunds Tekniska Högskola. Vidare har Anders 30 års 

erfarenhet från ledande chefs-, försäljnings- och marknadspositioner, bland annat inom Yggdrasil-

koncernen och Malmöhus Invest-koncernen. Anders har dessutom tio års erfarenhet av utveckling 

och kommersialisering av elektrokemo- och elektrogena terapiapparater, bland annat genom bolaget 

XCell Solution AB, som Anders har grundat.  

Tidigare uppdrag (senaste fem åren): Styrelseordförande i Bamboo Solutions Corporation, Reston VA 

(Yggdrasil Group), styrelseordförande i Yggdrasil Holding PTE. LTD, och Yggdrasil Vietnam LLC, 

styrelseordförande i Böhmer Audio AB. 

Anders äger inga aktier i ChemoTech.  

Lars har varit styrelseordförande sedan 2020. Han har en masterexamen i Kemiteknik från Chalmers 

Tekniska Högskola. Han har 30 års erfarenhet från ledande befattningar inom flera life science-bolag. 

En stor del av hans karriär har involverat forskning och utveckling på till exempel AstraZeneca men 

Lars har också en lång erfarenhet av att grundat, drivit och utvecklat företag inom life science. 

Tidigare uppdrag (senaste fem åren): VD för Idogen AB, tillförordnad VD för Pharmiva AB och 

styrelseordförande i Lund Life Science Incubator. 

Aktieinnehav i ChemoTech: 1 282 B-aktier via bolag, motsvarande 14 KSEK.  
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Rolf har varit styrelseledamot i ChemoTech sedan 2020. Han har en masterexamen i biokemi och 

bioteknik från Kungliga Tekniska Högskolan. Vidare har Rolf lång erfarenhet från life science-

industrin. Ledarroller inom vetenskap och produktutveckling inom LKB / Pharmacia Biotech / 

Amersham-Pharmacia Biotech. Medgrundare och VP R&D för Gyros AB, CVP/CSO för Dako-Agilent 

A/S, styrelseledamot i Biomonitor A/S. 

Nuvarande uppdrag utöver ChemoTech: CSO i Immunovia AB, styrelseledamot i Gradientech AB, 

styrelseledamot i Fluimedix A/S, VD och ägare i Reomics AB, Partner i Ventac Partners, Partner i 

Ventac Capital. 

Aktieinnehav i ChemoTech: 20 000 B-aktier direkt eller via bolag, motsvarande 217 KSEK.  

Robin har varit med i styrelsen sedan 2020. Han har en kandidatexamen i företagsekonomi från State 

University of New York. Genom en svensk riskkapitalfirma var han en av pionjärerna i norra Europa 

vad gäller att börja investera i Indien. Robin har haft andra styrelseuppdrag i både Indien och Sverige 

sedan 2005. Tidigare uppdrag inkluderar bland annat en tjänst som rådgivare på 

riskhanteringsbolaget Vesper Group, som är specialiserade på rådgivning för företag inom säkerhet 

och skydd i högriskländer. 

Aktieinnehav i ChemoTech: 15 000 B-aktier motsvarande 163 KSEK.  

Bengt har varit styrelseledamot i ChemoTech sedan 2020. Han har en examen från Kungliga Tekniska 

Högskolan och har tidigare varit VD på Whirlpool Europe, Duni AB samt Fujitsu Nordic. Utöver rollen 

som styrelseledamot i ChemoTech är Bengt även styrelseordförande i QleanAir AB och Nordic 

Flanges AB, styrelseledamot i Bure Equity AB, Scanfil OY, ScandiNova Systems AB, KTH Executive 

School AB, Real Holding AB, samt VD för BEngström AB och BEngström Förvaltning AB. 

Tidigare uppdrag (senaste fem åren): Opticos AB, Scandinavian Executive AB, Advania AB, Prevas AB, 

Crem International AB, Chambers Group AB, Scanfil Sweden AB och Partnertech AB. 

Aktieinnehav i ChemoTech: 49 400 B-aktier direkt eller via bolag, motsvarande ~0,5 MSEK.  

Martin var styrelseledamot i ChemoTech mellan 2015 och 2019, och återvände sedan till styrelsen i 

maj 2021. Martin är utbildad civilekonom från Lunds universitet med inriktning finans, och har över 

20 års erfarenhet från bankväsendet med huvudfokus på market making och handel med kreditrisk. 

Tidigare uppdrag (senaste fem åren): Execution Trader, Fixed Income, Robur, 2018 – 2020. 

Styrelseledamot, Scandinavian Chemotech AB, 2015 – 2019. Chief Dealer, Head of Credit Trading 

Sweden, Credit Trading and Complex Risk, Nordea, 2007 – 2017. 
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Aktieinnehav i ChemoTech: 594 704 B-aktier direkt eller indirekt via närmaste familj motsvarande 
~6,5 MSEK. 

Avanza Pension     9,77% 

*Mohan Frick (VD och grundare)  9,53% 

ABN Amro Global Cust   7,12% 

*Martin Jerndal (styrelseledamot)  5,06% 

Swedbank Försäkring    3,94% 

Hellers Medical AB     3,41% 

J.H Consulting AB     3,14% 

Anders Frick     2,59% 

Tom Asplund     2,15% 

Nordnet Pensionsförsäkring   1,90% 

Karin och Christer Johansson stiftelse 1,47% 

Ola Svensson     1,16% 

Johan Grytting     1,02% 

Ylva Sundström     0,96% 

Petter Lundström     0,83% 

*= insiders 

Insiderägande: 19,54% (inkluderar även personer utöver topp tio aktieägare)  

Bolaget hade en soliditet om 93% och en kassa om ~3,7 MSEK vid utgången av det första kvartalet 

2022. I december 2021 tog bolaget en lånekredit om 10 MSEK. Denna kredit hade ChemoTech vid 

kvartalets slut ännu inte behövt utnyttja. Hur som helst, givet bolagets burn rate, som under 2021 

genomsnittligen var ~4,3 MSEK per kvartal, bedömer vi att bolaget måste ta in nytt kapital under 

2022 för att kunna driva verksamheten vidare. 
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ChemoTech har kapacitet att sälja 100 maskiner under 2022. Vi antar att merparten av försäljningen 

kommer bestå av VetIQure initialt, vilket innebär ett lägre försäljningspris än maskinen som är 

specialiserad för den humanmedicinska marknaden. Vidare tror vi att probabiliteten är hög för att 

ChemoTech åtminstone säljer ~40 maskiner under 2022. Med ett genomsnittligt försäljningspris för 

dessa på ~200 000 SEK, samt med ytterligare försäljning av tillhörande och obligatoriska 

behandlingskit antar vi att omsättningen för 2022 landar omkring 9 MSEK.  

Vi bedömer som tidigare nämnt att bolagets långsiktiga bruttomarginal kommer vara omkring 50 – 

60%. Vi antar dock att bruttomarginalen initialt kommer vara lägre på grund av inflation samt att 

ChemoTech initialt kommer sälja med rabatterade priser. År 2024 tror vi att bolaget är nära den 

bruttomarginalen vi estimerar på lång sikt.  

2024 antar vi en försäljning om 43 MSEK. Då tror vi att försäljningen för båda maskinerna är i gång 

och att bolaget har åtnjutit en viss pricing power då bolaget vid den tidpunkten sannolikt har erhållit 

ett visst proof of concept.  

För ett snabbväxande medtechbolag med en patenterad egen teknologiplattform som är lönsamt på 

rörelsenivå väljer vi att applicera exitmultiplar på 5x omsättning samt 20x rörelseresultatet (EBIT). 

Dessa viktar vi 50% vardera för vårt estimerade bolagsvärde för 2024.  

 2021 2022E 2023E 2024E 

Omsättning 0.05 9 26 43 

% y/y n/a  17 900% 189% 65% 
     

Bruttoresultat -9 3 11 20 

*margin -18 800% 33% 42% 47% 

% y/y n/a  -132% 267% 82% 
     

EBIT -17.1 -11 -1 7 

*margin -34 200% -122% -4% 16% 

% y/y n/a  -36% -91% -800% 

 

Enterprise Value / x 
 Omsättning Bruttores EBIT 

2021 1940.0 -10.3 -5.7 

2022E 10.8 32.3 -8.8 

2023E 3.7 8.8 -97.0 

2024E 2.3 4.9 13.9 
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 Exitmultipel 
 Omsättning EBIT  

2024E 5x  20x  

Weight 50% 50% 

 

 Värdering    

 Omsättning  EBIT   Totalt     

2024E 108                70    178    

        

 Potentiell avkastning  Säkerhetsmarginal 30% 
 Faktor Procent CAGR  Faktor Procent CAGR 

2024E 1.76 76% 21%  1.23 23% 7% 

 

 Känslighetsanalys 2024E     

 
 Exitmultipel (EBIT) 

  9x   12x   20x   18x   21x  

-15% 

E
B

IT
 2

0
2

4
E

 

6.0   54   71   119   107   125  

-10% 6.3   57   76   126   113   132  

-5% 6.7   60   80   133   120   140  

0% 7.0   63   84   140   126   147  

5% 7.4   66   88   147   132   154  

10% 7.7   69   92   154   139   162  

15%  8.1   72   97   161   145   169  

 

ChemoTech är ett forskningsbolag som nyligen äntrat kommersiell fas med sin unika och patenterade 

teknikplattform, som möjliggör att behandla ytliga tumörer med elektriska impulser tillsammans med 

små doser kemoterapi. Teknologin gör det också möjligt att behandla icke-responsiva tumörer och 

tumörer på känsliga platser. Bolaget befinner sig just nu vid en spännande inflektionspunkt där 

ChemoTech ska gå från ett forskande till ett kommersiellt bolag. 

Vi ser positivt på insiderägandet och den unika samt patenterade teknikplattformen, som 

uppenbarligen börjat få mycket uppmärksamhet – inte minst via samarbetet med indiska staten. 

Samarbetet innebär att indiska stadshuset (All Medical Institute of India) har startat ett 

innovationscenter där ChemoTechs TSE-teknologi är en av tre som de valt att arbeta med.  

Vidare tycker vi även att ChemoTechs samarbetspartners tillika kunder, inte minst Evidensia och 

Anicura, vittnar om att bolaget har något väldigt spännande på gång. Givet allt ovanstående 

betraktar vi ChemoTech som en potentiell uppköpskandidat för flera större aktörer inom onkologi, 
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likväl som att vi tror att aktien har stor potentiell uppsida så snart ChemoTech visar att de kan 

kommersialisera teknikplattformen. 

I den negativa vågskålen ser vi ett akut behov av nyemission givet den låga kassan och den fortsatt 

höga burn raten. Investerare kan därför räkna med ytterligare utspädning inom kort. 

Slutligen anser vi att investerare bör fokusera på insidertransaktioner, nya tagare i den kommande 

emissionen, nya samarbeten samt att försäljningen ökar samt att bolaget exekverar i linje med 

uttalad tidsplan. 

Ingen på Kalqyl äger aktier i kundbolag, däribland ChemoTech, på grund av eventuella 

intressekonflikter. Ingenting du läser på Kalqyl.se ska ses som investeringsrådgivning och det som 

presenterats i analysen kan vara felaktigt. Analysen är oberoende men finansierad. 


