
 
 

Information från bolaget 2017-09-13 

 

 

RhoVac AB deltar vid Nordic Life Science Days och Aktiedagen 
 

RhoVac AB (”RhoVac”) kommer som ett naturligt steg i den internationella kommunikationen att deltaga vid Nordic 

Life Science Days i Malmö i september 2017. Bolaget kommer även att presentera vid Aktiedagen i Göteborg under 

samma månad.  

 

RhoVac, ett bioteknologibolag i klinisk utvecklingsfas, fortsätter den ökade internationella fokuseringen och deltar vid Nordic 

Life Science Days i Malmö den 13 - 14 september 2017. Nordic Life Science Days är Nordens största partnerkonferens för life 

science-industrin. Sedan starten 2013 har evenemanget skapat en plats för intressenter inom industrin att träffas. 

Dessutom ger högkvalitativa presentatörer inblick i de senaste trenderna inom vetenskap och näringsliv. Nordic Life Science 

Days lockar ledande beslutsfattare från bioteknik, pharma och medtech samt finans, forskning, policy- och tillsynsmyndigheter. 

Evenemanget ger RhoVac möjligheten att presentera bolaget och dess cancervaccin RV001 för en rad internationella 

läkemedelsbolag och andra potentiella investerare vid individuella möten. RhoVac kommer att deltaga med tre representanter 

vid detta evenemang. 

 

Dessutom meddelar RhoVac att VD Anders Ljungqvist kommer att presentera bolaget, status avseende utvecklingsprojekt samt 

bolagets planer för 2017/2018 på Aktiedagen i Göteborg den 25 september 2017, kl. 14.30. Aktiedagen hålls på Svenska 

Mässan, lokal H1, Mässans Gata 24, Göteborg.  

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:  

Anders Ljungqvist – VD, RhoVac AB 

Telefon: +45 4083 2365 

E-post: alj@rhovac.com 

 

 

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 och klinisk fas I/II-studie inleddes primo 2017. RhoVac har sitt huvudkontor på 

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

forskarteam i världsklass inom sin nisch. RhoVac är noterat på AktieTorget sedan mars 2016. Aktien handlas under tickern 

RHOVAC. Läs mer på̊ www.rhovac.se. 
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