
RhoVacs medgrundare och styrelsemedlem
Anders Ljungqvist säljer en del av sina
aktier för att täcka dansk skatt på innehav
RhoVac AB  (“RHOVAC”) meddelar  idag,  15  december, att  medgrundare  och  styrelseledamot  Anders
Ljungqvist har sålt 112 700 aktier i RhoVac AB. Försäljningen motsvarar cirka 7,8 % av hans aktieinnehav.
Intäkterna från försäljningen kommer uteslutande att  användas för att  betala dansk skatt på den icke-
realiserade  värdeutvecklingen  i  Ljungqvists  aktier  i  RHOVAC. Ljungqvist  kvarstår  i  styrelsen  med
långsiktiga intressen i bolaget.

RhoVacs VD,  Anders  Månsson,  kommenterar:  "Som  grundare  har  Anders  Ljungqvist  givetvis  upplevt  en
betydande tillväxt i värdet av sitt aktieinnehav i RhoVac. Det är för denna värdestegring som han nu ska betala
skatt, trots att det inte finns någon realisering av värdet. För att kunna göra det har Ljungqvist varit tvungen att
sälja av en bråkdel av sina aktier i en förmedlad transaktion. Anders Ljunqvist har informerat mig om att han nu
avser att behålla resten av sina aktier tills bolaget når den önskade transaktionen på RV001.”

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Månsson – VD, RhoVac AB
Telefon: +46 73-751 72 78
E-post: info@rhovac.com

Om RhoVac AB
RhoVac bildades som ett privat bolag i Danmark 2007. I detta bolags regi företogs de grundläggande
utvecklingsstegen för läkemedelskandidaten RV001. 2015 bildades det svenska RhoVac AB som nu är huvudkontor
och 2016 listades bolaget på dåvarande Aktietorget i Sverige (numera Spotlight Stock Market). RhoVac har nu
passerat de tidiga stadierna av utveckling. Under 2018 slutfördes den första kliniska studien (fas I/II) i
prostatacancer som visade på att onilcamotide har god säkerhet och är väl tolererat samt att läkemedlet ger det
förväntade immunsvar som ska utöva effekten på cancercellerna. Det starka immunsvaret har också visat sig hålla
över tiden. Därför har RhoVac startat en större klinisk fas IIb-studie som har rekryterat 180 patienter med
prostatacancer. Studien, som beräknas slutföras H1 2022, är designad för att med statistisk signifikans visa på
effekten av onilcalmotide i att förhindra sjukdomsutveckling i prostatacancer efter kirurgi eller strålning mot
primärtumören. Aktien handlas under tickern RHOVAC. Mer information finns på www.rhovac.com. 

Om BRaVac
BRaVac är en randomiserad, placebokontrollerad och dubbelblind studie med det primära målet att utvärdera om
behandling med läkemedelskandidaten onilcamotide kan förhindra eller begränsa utvecklingen av avancerad
prostatacancer efter kurativ avsiktlig behandling. Den kliniska fas IIb-studien är en internationell
multicenterstudie som har rekryterat 180 patienter i sex europeiska länder (Danmark, Finland, Sverige, Belgien,
Tyskland och Storbritannien) och USA.
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