
RhoVac planerar för en fullt garanterad
företrädesemission av konvertibler, för att
finansiera aktiviteter som följer av ett
positivt resultat i den kliniska fas IIbstudien
RhoVac AB (”RhoVac”) meddelar idag, den 9 februari 2022, att styrelsen avser att besluta om verkställande
av  en  företrädesemission  av  ett  konvertibelt  lån  (”Det  Planerade  Erbjudandet”)  om  ca.  25  M  SEK  i
mars/april 2022. Det Planerade Erbjudandet garanteras vederlagsfritt genom skriftligt avtal av RhoVacs
största aktieägare, M2 Asset Management AB. Syftet med Det Planerade Erbjudandet är att ytterligare
säkerställa att företaget har tillräcklig finansiell styrka för att optimalt genomföra förhandlingar och andra
aktiviteter som avslutandet av uppföljningen av fas IIbstudien, givet positiva studieresultat. Dessa resultat
förväntas i maj/juni 2022, och deltagare i Det Planerade Erbjudandet kan i juni/juli konvertera lånet till
aktier till ett pris av 40 SEK/aktie. Vid full konvertering skulle de emitterade aktierna motsvara 3,2 % av
total aktievolym.

Det Planerade Erbjudandet kommer att riktas till samtliga aktieägare och garanteras fullt ut av RhoVacs största
aktieägare,  Rutger  Arnhult,  genom hans  bolag  M2 Asset  Management  AB.  Garanten  får  ingen  ersättning  för
garantiåtagandet. Det konvertibla lånet löper med en fast årlig ränta på 10 % och om lånet inte konverterats till
aktier kommer lånet att betalas tillbaka i sin helhet inom ett år. Det Planerade Erbjudandet ger således deltagarna
rätt, men inte skyldighet, att konvertera lånet till aktier till ett pris av 40 SEK/aktie i juni/juli 2022, efter att det
primära resultatet av den kliniska fas IIb-studien är känt. Lösningen är specifikt utformad för att erbjuda befintliga
aktieägare en möjlighet att dra nytta av en förväntad värdeökning, som följer av framgångsrika studieresultat. Detta
sker  genom möjligheten  att  konvertera  lånet  till  aktier  till  det  förutbestämda  priset  på  40  SEK/aktie  oavsett
börskurs vid det tillfället efter att de primära resultaten av studien presenterats, vilket förväntas ske i maj/juni 2022.
För företaget är fördelen att detta utesluter ett potentiellt behov av kapitalanskaffning senare, något som annars
kanske måste ske samtidigt som bolaget förhandlar och genomför de uppföljningsaktiviteter som följer vid positiva
studieresultat. En preliminär tidslinje för konvertibelemissionen finns i bifogad bilaga.

RhoVac startade den kliniska fas IIb-studien (BRaVac) med företagets läkemedelskandidat, RV001 (onilcamotide),
sent  2019,  i  prostatacancerpatienter  med  ett  biokemiskt  recidiv  (en  ökning  av  PSA)  efter  kurativt  syftande
behandling.  I  november  2020  tilldelades  RhoVac ett  ”snabbspår”  (Fast  Track Designation)  av  FDA för  sin
läkemedelskandidat i denna cancerindikation. RhoVac uppskattar sig för närvarande kunna slutföra studien och
presentera dess primära resultat i maj/juni 2022. Syftet med studien är att visa att RV001 (onilcamotide) signifikant
kan förebygga eller fördröja progression hos denna stora patientgrupp för vilken ingen standardterapi är tillgänglig
idag. Vid positiva fas IIb-resultat avser RhoVac att förhandla fram ett förvärvs- eller licensavtal med ett företag
som har bästa möjliga kapacitet för fas III-utveckling i prostatacancer, för utveckling i andra områden, och för en
framgångsrik lansering av läkemedlet.

RhoVac VD, Anders Månsson, kommenterar: ” Det råder enhällighet i styrelsen om att det är bäst att stärka
bolagets kassa något innan man påbörjar förhandlingarna, och genomför den fas IIb-uppföljning, som skulle följa
vid ett positivt studieresultat. När vi gör detta vill vi samtidigt erbjuda aktieägarna möjligheten att ytterligare ta del
av  en  förväntad  värdeökning  som kan  komma vid  positiva  studieresultat,  genom att  erbjuda  möjligheten  att
konvertera lånet till aktier, till 40 SEK/aktie, efter att studieresultatet är känt, oavsett marknadspriset på aktien vid
den tidpunkten. Därför menar vi att detta är en win-win-lösning för både företaget och dess aktieägare."

Denna information är sådan som RhoVac är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven
kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-02-09 08:38 CET.



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 fler än 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.  RhoVac
analyseras av EDISON Group och av Analysguiden. Länkar till dessa analyser återfinns nedan:

Edison:                          https://www.edisongroup.com/publication/phase-iib-bravac-study-results-in-h122/30057
Analysguiden:              https://www.aktiespararna.se/analysguiden/Hitta-Bolag/rhovac/rhovac-ab

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 fler än 180 patienter i sex europeiska länder (Danmark, Finland, Sverige,
Belgien, Tyskland och Storbritannien) och USA. Efter behandlingen kommer patienter i studien att ingå i en
”Extended Follow-up” som kan vara fram till och med Q4 2022.
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