
 

 

  



 

 har nyligen 

meddelat att bolaget 

har tagit sina två 

första ordrar på 

IQWave™-utrustning för palliativ 

cancerbehandling genom elektro-

kemoterapi. Störst värde ur såväl 

kommersiellt som symboliskt per-

spektiv har en order för klinisk 

användning till den filippinska 

marknaden. ChemoTechs goda 

samarbete med den ansedda 

kliniken AHMC i Manila har 

skapat kännedom om IQWave™ i 

landet vilket nu burit frukt.   

Ordrarna innebär en viktig mil-

stolpe för bolaget. För närvarande 

pågår en process för CE-märkning 

av IQWave™. Det är ett betydelse-

fullt och nödvändigt steg inför 

lansering såväl i Europa som på 

många andra marknader.  

 

för det avslutande kvar-

talet 2017 innehöll inga över-

raskningar finansiellt sett. Kassan 

uppgick till knappt fem miljoner 

kronor vid periodens slut. I början 

av året har ett lån på 2,2 miljoner 

tagits upp. Det ger viss arbetsro på 

kort sikt, men en mer långsiktig 

lösning kommer att behövas inom 

en ganska snar framtid. Det under-

stryker behov av ett fortsatt 

positivt nyhetsflöde för att skapa 

förutsättningar för väl avvägda 

finansieringsvillkor.  

 

satsning på 

elektrokemoterapi har bolaget 

visat lovande framsteg för 

utvecklingsprojektet för smärt-

behandling vid skelettmetastaser. 

Om utvecklingen blir framgångsrik 

kan det öppna för en stor lukrativ 

marknad även i utvecklade länder. 

Vägen till marknad är dock lång 

och kommer att kräva resurser.  

 

 av IQWave™ nu 

inletts, och givet ett förväntat 

intressant nyhetsflöde framöver, 

kan den pressade kursen erbjuda 

ett intressant läge. Begränsade 

resurser gör att vi har senarelagt 

utvecklingen av smärtbehandlings-

projektet. Vi sänker därför det 

motiverade värdet till 63 kronor 

(69). Det indikerar samtidigt en 

god potential. I väntan på besked 

kring finansiering kvarstår rådet 

Öka.  
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Ledningen bedöms efter en tiogradig skala, där betyg 1 är lågt och betyg 10 

är högt. Avgörande för betygssättningen är ledningens erfarenhet, 

branschvana, företagsledarkompetens, förtroende hos aktiemarknaden och 

tidigare genomförda prestationer. 

 

Ägarna bedöms efter en tiogradig skala, där betyg 1 är lågt och betyg 10 är 

högt. Avgörande för betyget är ägarnas tidigare agerande i det aktuella 

bolaget, deras finansiella styrka, deras representation i styrelsen och 

tidigare resultat av investeringar i liknande företag eller branscher. 

Långsiktighet och ansvarstagande gentemot mindre aktieägare är också 

väsentliga kriterier. 

 

Den finansiella ställningen bedöms efter en tiogradig skala, där betyg 1 är 

lågt och betyg 10 är högt. I detta beslutskriterium tas hänsyn till bolagets 

lönsamhet, dess finansiella situation, framtida investeringsåtaganden och 

andra ekonomiska åtaganden, eventuella övervärden respektive under-

värden i balansräkningen samt andra faktorer som påverkar bolagets 

finansiella ställning. 

 

Bolagets potential bedöms efter en tiogradig skala, där betyg 1 är lågt och 

betyg 10 är högt. Avgörande för betyget är storleken på bolagets potential i 

form av ökad vinst i förhållande till hur bolagets aktiekurs värderas i dag. 

Avgörande är också på vilken marknad företaget verkar och dess fram-

tidsutsikter på denna marknad och lönsamhet. Ett bolag kan få högt betyg 

även om tillväxtutsikterna är låga, förutsatt att aktiens värdering i dag är 

ännu lägre än utsikterna. På samma sätt kan en högt värderad aktie anses 

ha hög potential givet att dess tillväxtförutsättningar inte fullt ut redovisas 

i aktiekursen. 

 

Risken bedöms efter en tiogradig skala, där betyg 1 är lågt och betyg 10 är 

högt. Risken är en sammantagen bedömning av alla de risker som ett 

företag kan utsättas för och som kan komma att påverka aktiekursen. 

Betyget grundas på en sammantagen bedömning av företagets allmänna 

risknivå, aktiens värdering, bolagets konkurrenssituation och bedömning 

av framtida omvärldshändelser som kan komma att påverka bolaget. 

 

 

  



 

 

 

Scandinavian ChemoTech AB (publ.) (ChemoTech eller bolaget) 

grundades 2015 av Vd Mohan Frick, Göran Hellers (Med.dr., docent i 

kirurgi) och Bertil Persson (professor i Medicinsk strålningsfysik vid 

Lunds Universitet). Bolaget utvecklar och säljer medicinteknisk utrustning 

för behandling av solida, maligna tumörer. 

 

Elektrokemoterapi utgör basen inom bolagets terapiområden. IQWave™ 

är den första produkten och kombinerar traditionell elektrokemoterapi 

med en  och mer  fördelning av det elektro-

magnetiska fält som används för att behandla tumören. Bolaget benämner 

IQWave™ den andra generationens elektrokemoterapi med hänvisning till 

den utveckling som gjorts i syfte att öka flexibilitet och precision.  

 

ChemoTechs teknik används alltså i kombination med cellgiftsbehandling, 

där ChemoTech tillhandahåller den andra komponenten i elektrokemo-

terapin, behandling med elektriska pulser. Fokus ligger i första hand på de 

indiska och filippinska marknaderna. IQWave™ är sedan i mars 2017 

godkänt av filippinska FDA och godkänt för import och försäljning i 

Indien. För närvarande pågår en process att registrera och certifiera 

IQWave™ även i Europa där elektrokemoterapi redan är godkänt.  

 

Förutom elektrokemoterapi avser bolaget att satsa på expansion till 

smärtkontroll vid palliativ cancervård (D-EEPC (Dynamic-

ElectroEnhanced Pain Control™)).  

 

ChemoTechs rapport för det gånga årets avslutande kvartal (förlängt 

räkenskapsår om 18 månader 2016/2017) innehöll inga överraskningar, 

finansiellt sett. De löpande kostnaderna var i linje med våra förväntningar. 

Perioden präglades bland annat av utvecklingsarbete relaterat till 

pågående CE-märkning, samt projektet gällande smärtbehandlings-

produkten D-EEPC. Kostnader för detta har aktiverats. Rörelseresultatet 

uppgick till 1,9 miljoner kronor jämfört med 2,3 miljoner motsvarande 

period 2016.  

 

I februari erhöll ChemoTech sin första skarpa order på IQWave™ för 

klinisk användning. Som vi tidigare anat är det den filippinska marknaden 

som är först ut med att anamma produkten. Ordern är till Baypointe 

Hospital med ett totalt värde om 40 000 euro. ChemoTechs samarbete 

med den ansedda kliniken AHMC i Manila, vilket inkluderat en studie, 

har rönt uppmärksamhet i landet och har nu uppenbarligen burit frukt. 

ChemoTech uppger att AHMC är mycket nöjda med behandlings-

resultaten och att diskussioner pågår hur sjukhuset ska övergå till 

kommersiella behandlingar. 

 

I början av året har även ett avtal slutits med ABEX som är en distributör 

i Malaysia. I avtalet ingår en order på minst en IQWave™ för 

demonstrationsändamål till ett rabatterat pris. Eventuell framtida 

försäljning till slutkund är avhängigt CE-märkning. 

 

 

 



 

 

I Indien går det än så länge långsammare. Viktiga steg på vägen framåt är 

att nå samarbetsavtal med återförsäljare och få till stånd prövarinitierade 

kliniska studier. 

 

En process för CE-märkning av IQWave™ pågår alltså i Europa och det 

utgör en viktig potentiell milstolpe framöver. Tidigare har bolaget uppgett 

en målsättning att få den klar under våren 2018. CE-märkning är ett krav 

för att registrera produkten även på många andra marknader och kan 

således ge ”ringar på vattnet” när ett besked kommer. Givetvis är den 

europeiska marknaden i sig högintressant, även om konkurrensen från 

andra behandlingsmetoder är stor.  

 

Som vi påpekade i senaste analysen är den finansiella ställningen inte 

särskilt stark. Per den 31 december 2017 hade bolaget en kassa på 4,6 

miljoner kronor. I början av året har ett lån på 2,2 miljoner tagits upp. Det 

ger en viss arbetsro på kort sikt. En mer långsiktig lösning kommer dock 

att krävas inom en ganska snar framtid. Den låga aktiekursen innebär att 

bolaget ”valuta” är svag för närvarande och det understryker behovet av 

positiva nyheter framöver. Att bolaget tagit sina första kommersiella 

ordrar nyligen är tydliga steg i den riktningen. 

 

Under hösten presenterades principerna för framtidsprojektet D-EECP för 

smärtbehandling vid skelettmetastaser. Vi anser att lösningen ser lovande 

ut vid en första anblick. Även om produkten inte är helt färdigutvecklad 

har bolaget sett positiva resultat i pilotbehandlingar. ChemoTech uppger 

att den primära målsättningen är smärtlindring och inte cancerbehandling 

vilket kan ge en lättare väg till marknad. D-EEPC är samtidigt mer invasiv 

än exempelvis den konkurrerande metoden strålterapi men det kan 

uppvägas av en potentiellt bättre smärtlindrande effekt, i linje med vad 

tidigare externa studier för elektrokemoterapi vid skelettmetastaser 

indikerat. Det måste dock givetvis påvisas i kliniska studier för D-EEPC 

specifikt.  

 

ChemoTech uppger att vidare utveckling av D-EEPC kommer att fortsätta 

efter att CE-märkning för IQWave™ har erhållits. Med begränsade 

finansiella resurser är det troligen en utmaning att hålla ett högt tempo i 

utvecklingen parallellt med satsningarna på IQWave™.  

 
  



 

 

Nedan illustreras tänkt utveckling grafiskt för ChemoTech de närmaste 

åren enligt vår bedömning.  

 

          

 

ChemoTech har på kort tid klivit över tröskeln till kommersialisering. 

Grundarna har stor teknisk och klinisk kunskap om elektrokemoterapi 

vilket bidragit till den snabba utvecklingen av IQWave™.  

 

Vi har gjort en viss översyn av våra prognoser sedan sist. De ordrar som 

nyligen annonserats ger stöd åt våra tidigare intäktsestimat även om det är 

i ett tidigt skede. En stor del av förväntad framtida omsättning väntas 

komma från engångsartiklar. Det ger en möjlighet till stor utväxling i 

försäljningen från varje installerat IQWave™. Vi väljer dock att i prognos-

modellen ta höjd för en viss inkörningsperiod innan försäljning från 

förbrukningsvaror tar fart. Därför justerar vi ned förväntade intäkter 

under 2018 en smula.  

 

Vi räknar samtidigt med något lägre löpande kostnader under 2018 

jämfört med våra tidigare prognoser och sammantaget en något lägre 

förlust. För ökad tydlighet har vi även lagt in förväntade utvecklings-

kostnader för smärtbehandlingsprojektet D-EEPC under 2019 och 2020 i 

prognostabellen på framsidan (det påverkar i sig inte vår 

värderingsmodell). 

 



 

 

 

 

Vår värdering av ChemoTech bygger på en summa av projekten 

Elektrokemoterapi (D-EECT) och Smärtbehandling (D-EEPC). Dessa har 

vi i sin tur värderats dels utifrån diskonterade förväntade kassaflöden, dels 

med modeller för relativvärdering baserat på multiplar på framtida 

förväntad försäljning. Vi använder här genomsnittsmultiplar för mogna 

bolag inom strålterapi respektive ortopedi.   

 

Nedan har vi sammanfattat vår värdering av delarna i ChemoTech.  

 

 

Jämfört med vår senaste analys har vi senarelagt utvecklingen av 

smärtbehandlingsprojektet med hänsyn till begränsade finansiella resurser 

och då det är utmanande att resa tillräckligt kapital för att finansiera 

projektet med dagens pressade aktiekurs. Det slår negativt på värdet. Vi 

räknar nu med en möjlig lansering 2024.   

 

Vi bedömer att det finns ett finanseringsbehov inom kort. Vi har därför 

räknat med en emission på omkring 30 miljoner kronor och en emissions-

kurs rabatterad med 25 procent. Detta bedömer vi skulle ge tillräckligt 

kapital för att bedriva verksamheten till och med 2019. Efter antagen 

utspädning beräknar vi ett motiverat aktieägarvärde på 63 kronor per 

aktie (tidigare 69 kronor per aktie). Nedjusteringen beror på ett sänkt 

värde på D-EEPC i kombination med högre antagen utspädningseffekt till 

följd av kursnedgången i aktien.  

 
  



 

 

Vår värderingsmodell pekar även efter dessa justeringar på stor potential. 

Ett förväntat intressant nyhetsflöde framöver kan ge stöd åt kursen. En 

nyckelfråga är givetvis att få finansiering på plats.  

 

Elektrokemoterapi utnyttjar ett fenomen kallat elektroporering, det vill 

säga att cellmembran som utsätts för elektriska fält av en viss spänning får 

ökad genomsläpplighet. Genom att behandla med cellgifter och samtidigt 

via elektroder utsätta tumörceller för spänning är syftet att öka effekten av 

cellgiftsbehandlingen. Detta genom att cellgifterna då i högre utsträckning 

kan tränga in i cellen, angripa DNA:t och orsaka celldöd. Framför allt 

används cellgifter av typen bleomycin och cisplatin.  

 

 

 

Metoden utvecklades i början av 1990-talet. Klinisk evidens finns 

exempelvis i form av den så kallade ESOPE (European Standard 

Operating Procedures of Electrochemotherapy) -studien. Det var en 

europeisk prospektiv icke-randomiserad studie som utfördes mellan 2003 

och 2005 med ett konkurrerande system, Cliniporator, och som låg till 

grund för att etablera ett behandlingsprotokoll för elektrokemoterapi. I 

patienter med kutana eller subkutana tumörer (det vill säga tumörer på 

eller omedelbart under huden) behandlade med elektrokemoterapi 

förekom respons i omkring 85 procent av fallen (tumörerna). Resultaten 

är iögonfallande, i synnerhet som större delen utgjordes av komplett 

respons, det vill säga att tumören inte längre kan kännas med händer. Hur 

pass bestående effekterna är, exempelvis mätt som progressionsfri 

överlevnad (oftast den primära målsättningen för cancerbehandlingar), är 

än så länge inte så väl kartlagt. Metoden används dock för patienter med 

avancerad cancer med begränsande behandlingsmöjligheter.  

 

ChemoTech uppger att över 4 000 patienter totalt har behandlats med 

elektrokemoterapi. Denna förhållandevis låga siffra kan hänga ihop med 

att metoden inte används i USA, men även bero på konkurrens från andra 

metoder som strålterapi. Den aktör som kommit längst är italienska IGEA 

som uppger att bolagets instrument Cliniporator finns på mer än 100 

specialistkliniker i Europa. Elektroporering används även vid andra typer 

av cellbehandlingar, som exempelvis genterapi.  

 

Grovt sett kan man dela in cancerbehandling i lokala eller systemiska 

terapier. Elektrokemoterapi är ett exempel på en lokal behandling av 

tumörer (kirurgi och strålbehandling är andra exempel). Metoden är 



 

 

godkänd i Europa för lokal behandling av kutana eller subkutana tumörer 

oavsett tumörhistologi eller tidigare behandling.  

 

Enligt en översikt av kliniska studier över lokala behandlingar av kutana 

metastaser uppskattas tumörresponsen (komplett eller partiell respons) till 

omkring 60 procent (Spratt, D. et al ” Efficacy of Skin-Directed Therapy 

for Cutaneous Metastases From Advanced Cancer: A Meta-Analysis”, 

Journal of Clinical Oncology, 2014). Översikten omfattade förutom 

elektrokemoterapi även lokalt administrerad kemoterapi, strålterapi och 

så kallad fotodynamisk terapi. Resultaten ger stöd åt att lokala behand-

lingar har bättre effekt än systemiska behandlingar i kutana metastaser. 

De tyder också på att elektrokemoterapi är jämförelsevis effektivt.  

 

Vi bedömer att den främsta konkurrenten till elektrokemoterapi, vid sidan 

av kirurgi, utgörs av strålterapi. Den senare har bland annat en fördel då 

behandlingen kan göras oavsett tumörens djup. De kräver dock omfat-

tande investeringar initialt i form av strålkanoner. Strålterapi är föga 

förvånande mer utbrett i Västvärlden än i exempelvis Indien (cirka åtta 

strålterapimaskiner per miljon invånare i Västeuropa jämfört med 0,4 i 

Indien (källa: IAEA).   

 

ChemoTechs produkt IQWave™ består av ett kalibreringssystem (IQ) och 

ett handredskap med anpassade elektroder/appliceringsnålar med vilken 

själva behandlingen utförs. Först får patienten en cellgiftsbehandling. 

Elektroderna förs därefter över tumören och utsätter den för pulserande 

elektriska fält vilket medför att det bildas kanaler i cellernas membran. 

Det gör att cellgiftet kan strömma in i tumörcellen och slå ut DNA.  

Denna princip är densamma för all behandling med elektrokemoterapi.  

 

 

 

• Det som utmärker IQWave™ från konkurrenterna är att systemet 

känner av  i vävnaden, som skiljer sig väsentligt mellan 

exempelvis hud och munhåla. Systemet kan därefter anpassa 

spänningen så att området utsätts för önskad kraft. Det ger ökad 

säkerhet och minskar risken för att området bränns. Bränning 



 

 

kan förvisso döda tumörer, men normalt vill man med elektro-

kemoterapi uppnå en långsammare celldöd för att öka 

möjligheten att aktivera immunförsvaret mot cancern.  

 

• En annan särskiljande egenskap är att strömmen mellan 

elektroderna i handredskapet går såväl 

. Det minskar risken för att ytor på tumören blir 

obehandlade. I första generationens system går strömmen endast 

i en riktning. 

 

 

 

Dessa förbättringar ingår i en patentansökan som lämnades in under 

2016. Det kan påpekas att det inte har genomförts några kliniska studier 

som bevisar att IQWave™ har bättre effekt än tidigare system.  

 

Vid sidan av elektrokemoterapi har ChemoTech bland annat ett 

utvecklingsprojekt (D-EEPC (Dynamic ElectroEnhanced Pain Control™), 

som syftar till att behandla metastaser i ryggraden, så kallad sekundär 

skelettcancer, som ofta är förenad med en svår smärtproblematik. Ett syfte 

med listningsemissionen var att finansiera en klinisk studie på området.  

 

Enligt Li, S.; et al ” Estimated number of prevalent cases of metastatic 

bone disease in the US adult population”, Clinical Epidemiology 2012 

uppskattas prevalensen av patienter med skelettmetastaser till åtminstone 

280 000 i USA. Det motsvarar 450 000 patienter i EU. Baserat på studier 

uppskattar vi att 20 procent drabbas av metastaser i ryggraden i 

kombination med smärta (Macdonald, R. ”Quality of Life after palliative 

radiotherapy in bone metastases”, Journal of Bone Oncology, 2015). 

Enligt samma studie upplever 60 till 70 procent någon form av smärt-

lindring vid behandling med strålterapi. Förutom att många inte svarar på 

behandlingen är strålterapi ofta förknippat med stigande smärta initialt.  

 

Det har redan utförts kliniska studier på elektrokemoterapi vid 

skelettmetastaser med det konkurrerande systemet Cliniporator (Bianchi, 

G. et al; Electrochemotherapy in the Treatment of Bone Metastases: A 

Phase II Trial, World J Surg (2016)). Metoden var invasiv då man borrade 

in elektroderna i benet. Cellgiftet gavs intravenöst. I studien upplevde 84 

procent minst 50-procentig smärtlindring. Inga ryggradstumörer behand-

lades i studien. Detta med hänsyn till närheten till ryggmärg och 

nervbanor. 

 

 

 



 

 

De största ägarna utgörs av två av bolagets grundare, Mohan Frick (Vd 

och styrelseledamot) och Göran Hellers (styrelseledamot). De kontrollerar 

de röststarkare A-aktierna (totalt 450 000) som ger tre röster på bolags-

stämman. Frick har 39,5 procent av rösterna. Göran Hellers är åtalad för 

insiderbrott (dom har inte fallit) i ett ärende avseende ett annat bolag. 

 

Bland övriga större ägare finns Martin Jerndal, styrelseledamot. Elbema 

Fastigheter kontrolleras av Anna Jerndal, maka. Tillsammans kontrollerar 

de 10,5 procent av kapitalet. I ägarlistan finns även Urban Jansson (bland 

annat före detta Vd för Ratos). ChemoTech listades på First North i 

december 2016 i samband med en nyemission till allmänheten. 

Emissionen var inte garanterad och övertecknades kraftigt.  

 

Sedan vår senaste analys har Berti Persson minskat sitt ägande med dryg 

20 procent. Martin Jerndal, Frick Property & Equity Invest och Urban 

Jansson har köpt mindre poster (källa: Holdings.se).   

 

  

 

Mohan Frick är Vd sedan 2015. Han har en bakgrund inom 

medicintekniska bolag som Getinge, Sysmex och ChemoTechs konkurrent 

Onmed. Frick äger 285 000 A-aktier och 82 079 B-aktier.  

 

Lars Peter Harbing är ordförande. Han är född 1958 och har haft ledande 

befattningar inom Getinge och Johnson & Johnson. Harbing äger 24 000 

aktier.  

 

 

 
  



 

 

Birger Jarl Securities AB, www.jarlsecurities.se, nedan benämnt Jarl 

Securities, publicerar information om bolag och däribland analyser. 

Informationen har sammanställts utifrån källor som Jarl Securities 

bedömer som tillförlitliga. Jarl Securities kan dock inte garantera 

informationens riktighet. Ingenting som skrivs i analysen ska betraktas 

som en rekommendation eller uppmaning att investera i något som helst 

finansiellt instrument, option eller liknande. Åsikter och slutsatser som 

uttrycks i analysen är avsedd endast för mottagaren. 

 

Innehållet får inte kopieras, reproduceras eller distribueras till annan 

person utan skriftligt godkännande av Jarl Securities. Jarl Securities ska 

inte hållas ansvariga för vare sig direkta eller indirekta skador som 

orsakats av beslut fattade på grundval av information i denna analys. 

Investeringar i finansiella instrument ger möjligheter till värdestegringar 

och vinster. Alla sådana investeringar är också förenade med risker. 

Riskerna varierar mellan olika typer av finansiella instrument och kom-

binationer av dessa. Historisk avkastning ska inte betraktas som en 

indikation för framtida avkastning. 

 

Analysen riktar sig inte till U.S. Persons (så som detta begrepp definieras i 

Regulation S i United States Securities Act och tolkas i United States 

Investment Companies Act 1940) och får inte heller spridas till sådana 

personer. Analysen riktar sig inte heller till sådana fysiska och juridiska 

personer där distributionen av analysen till sådana personer skulle inne-

bära eller medföra risk för överträdelse av svensk eller utländsk lag eller 

författning. 

 

Jarl Securities har inget ekonomiskt intresse avseende det som är föremål 

för denna analys. Jarl Securities har rutiner för hantering av intresse-

konflikter, vilket säkerställer objektivitet och oberoende. 

http://www.jarlsecurities.se/
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