TILLÄGG TILL EU-TILLVÄXTPROSPEKT AVSEENDE INBJUDAN TILL
TECKNING AV UNITS I SCANDINAVIAN CHEMOTECH AB

Distribution av detta tilläggsprospekt är föremål för begränsningar i vissa jurisdiktioner, se ”Viktig
information” i Prospektet.

Tillägg till prospekt
Detta dokument (”Tilläggsprospektet”) har upprättats av styrelsen i Scandinavian ChemoTech AB, org. nr 556937-9547
(”Scandinavian ChemoTech”, ”ChemoTech” eller ”Bolaget”) i tillägg till det EU-tillväxtprospekt avseende inbjudan till teckning av
units i Bolaget som godkändes och registrerades av Finansinspektionen den 29 september 2022 (Finansinspektionens
diarienummer 22-19650) och offentliggjordes samma dag (”Prospektet”). Tilläggsprospektet är en del av, och ska läsas
tillsammans med, Prospektet. De definitioner som finns i Prospektet gäller även för Tilläggsprospektet.
Tilläggsprospektet har upprättats med anledning av att Scandinavian ChemoTech, den 18 oktober 2022, genom pressmeddelande
offentliggjorde att ChemoTechs Animal Care-division Vetiqure AB tecknar distributionsavtal för den australiensiska och
nyzeeländska marknaden. Vetiqure AB har inlett ett strategiskt samarbete med Gamma Gurus Pty Ltd genom att teckna ett
distributionsavtal för den australiensiska och nyzeeländska veterinärmarknaden. Parallellt med avtalet har ChemoTech också
pågående diskussioner med Gamma Gurus för att expandera till den humana marknaden med IQwave.
Tilläggsprospektet har också upprättats med anledning av att Scandinavian ChemoTech, den 18 oktober 2022, genom
pressmeddelande offentliggjorde att ChemoTechs Animal Care-division Vetiqure AB ingår avsiktsförklaring avseende
distributionsavtal på den nordamerikanska veterinärmarknaden med Avante Animal Health. I avsiktsförklaringen specificeras
också målet att installera cirka sex vetIQure-system på universitetssjukhus och kliniker som är kunder hos Avante Animal Health.
Respektive system planeras att installeras i slutet av 2022 och ska sedan genomgå en utvärderingsperiod om tre månader. Vid
positivt utfall från utvärderingen ska avsiktsförklaringen rendera i ett faktiskt distributionsavtal.
Båda pressmeddelanden finns tillgängliga på Bolagets webbplats (www.chemotech.se).
Tilläggsprospektet har upprättats i enlighet med artikel 23 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129
(”Prospektförordningen”) och godkändes och registrerades av Finansinspektionen den 20 oktober 2022 (Finansinspektionens
diarienummer 22-27878).
Investerare som före offentliggörande av detta Tilläggsprospekt har gjort en anmälan om eller på annat sätt samtyckt till köp eller
teckning av de värdepapper som omfattas av Prospektet har enligt artikel 23 i Prospektförordningen rätt att återkalla sin anmälan
eller sitt samtycke inom tre dagar från offentliggörandet av Tilläggsprospektet, det vill säga till och med den 25 oktober 2022.
Återkallelse ska meddelas till Mangold Fondkommission AB, ämne: Scandinavian ChemoTech, e-post: emissioner@mangold.se.
Det datum för återkallelse som tas i beaktande är det datum då e-posten inkommit till Mangold. Investerare som har tecknat units
genom förvaltare ska kontakta sina förvaltare gällande återkallelse. Teckning som inte återkallas kommer att förbli bindande och
om investerare önskar kvarstå vid sin teckning av units behöver denne inte vidta några åtgärder.
Tilläggsprospektet och Prospektet finns tillgängliga i elektroniskt format på Finansinspektionens (www.fi.se), Bolagets
(www.chemotech.se) och Mangolds (www.mangold.se) webbplatser.
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Tillägg till avsnittet ”Verksamhetsbeskrivning och marknadsöversikt”
Befintlig information i avsnittet ”Verksamhetsbeskrivning och marknadsöversikt” kvarstår utan förändringar med
tillägg på sida 14 och sida 19 i Prospektet.
Följande tillägg ska adderas på sida 14 i Prospektet efter texten ”Det helägda dotterbolaget Vetiqure AB driver
affärsområdet Animal Care, vars verksamhet för tiden för offentliggörandet av Prospektet, främst fokuserar på
marknaderna i Skandinavien, Europa, Nordamerika och Mellanöstern.”, i sidans andra stycke:
ChemoTechs Animal Care-division Vetiqure AB har ingått ett distributionsavtal för den australienska och
nyzeeländska veterinärmarknaden. Bolaget fokuserar därmed nu även på marknaden i Oceanien.
Följande tillägg ska adderas på sida 20 i Prospektet under rubriken ”R&D-processer” efter texten ”Bolaget har även
redan existerande avtal för klinisk utveckling med ledande cancercenter i både Indien och Asien där Proof of Concept
studier kan komma att utföras.”, i tredje punkten:
ChemoTechs Animal Care-division Vetiqure AB har ingått en avsiktsförklaring avseende distributionsavtal på den
nordamerikanska veterinärmarknaden med Avante Animal Health. I avsiktsförklaringen specificeras målet att
installera cirka sex vetIQure-system på universitetssjukhus och kliniker som är kunder hos Avante Animal Health.
Respektive system planeras att installeras i slutet av 2022 och ska sedan genomgå en utvärderingsperiod om tre
månader för att påvisa Proof of Concept.
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