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RhoVac AB anlitar regulatorisk konsult 
 

RhoVac AB (”RhoVac”) anlitar Ann Christine Korsgaard, MSc Pharmacy och partner i bolaget Biotrack ApS, som 

regulatorisk konsult med uppgift att bland annat samordna bolagets regulatoriska aktiviteter och att bidra till den 

strategiska utvecklingen av RhoVacs läkemedelskandidat RV001. Korsgaards konsultuppdrag inleds omgående. 

 

Ann Christine Korsgaard har en MSc Pharmacy från The Royal Danish School of Pharmacy vid Köpenhamns universitet och 

har över 20 års erfarenhet av regulatorisk utveckling av läkemedel. Korsgaard har arbetat med regulatoriska frågor och haft 

ledande befattningar i stora internationella läkemedelsbolag, men även i mindre biotechbolag. Parallellt med sin professionella 

karriär har Korsgaard undervisat på Köpenhamns universitet och på Medicademy i Danmark, på masterutbildningarna för New 

Drug Development och Regulatory Affairs. Korsgaard är medgrundare till, och partner i Biotrack ApS som är ett bolag 

specialiserat på regulatoriska frågor, projektledning och medicinskt skrivande. 

 

Ann Christine Korsgaard anlitas av RhoVac som konsult för att assistera vid och samordna RhoVacs regulatoriska aktiviteter. 

Korsgaard kommer även att delta i arbetet med utvecklingsplanerna för RhoVacs läkemedelkandidat, där den regulatoriska 

utvecklingsstrategin har stor betydelse för värdebyggandet i projektet. Härutöver ska Korsgaard ge rådgivning i RhoVacs 

dagliga arbete. 

 

Ann Christine Korsgaard, partner Biotrack ApS, kommenterar 

- RhoVac är ett intressant bolag med en innovativ teknologi och det ska bli spännande att vara en del av bolagets utveckling. 

Med min egen och Biotracks kunskaper och erfarenhet är jag säker på att vi kan bidra positivt till utvecklingen, med 

utgångspunkt i den regulatoriska strategin. Det gläder mig att komma igång med arbetet. 

 

VD Anders Ljungqvist kommenterar 

- RhoVacs läkemedelskandidat RV001 närmar sig klinisk fas och vi avser att starta den första studien under slutet av året, efter 

godkännande från myndigheterna. Utvecklingen går nu in i en ny fas där det är viktigt att vi går igenom, detaljplanerar och 

om nödvändigt justerar RhoVacs långsiktiga utvecklingsplaner. Därför är det glädjande att Ann Christine Korsgaard och 

Biotrack vill vara en del av RhoVac-teamet i denna utvecklingsfas. Jag vill gärna säga välkommen till teamet och jag ser fram 

mot ett bra och konstruktivt samarbete. 

 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:  

Anders Ljungqvist – VD, RhoVac AB 

Telefon: +45 4083 2365 

E-post: alj@rhovac.com 
 

 

Denna information är sådan information som RhoVac AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 

marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 

22 november 2016. 

 

 

Om RhoVac AB 

RhoVac AB bedriver forskning och utveckling av immunterapeutiska läkemedel. Bolagets huvudfokus är utveckling av ett 

terapeutiskt cancervaccin med potential att förhindra eller begränsa metastasering vid cancer. RhoVacs första 

läkemedelskandidat har avslutat preklinisk fas – en klinisk fas I/II-studie är beräknad att inledas under 2016. RhoVac har sitt 

huvudkontor på Medicon Village i Lund. Forskningen bedrivs sedan 2007 på Universitetssjukhuset i Herlev, Danmark, av ett 

forskarteam i världsklass inom sin nisch. RhoVac är noterat på AktieTorget sedan mars 2016 och har cirka 1 700 aktieägare. 

Aktien handlas under tickern RHOVAC. Läs mer på www.rhovac.com. 
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