
Korrigering av investeringsmemorandum
avseende RhoVacs företrädesemission
RhoVac AB (”RhoVac” eller ”Bolaget”)  korrigerar med detta  pressmeddelande,  den  22  mars  2022,  ett
faktafel i det memorandum avseende företrädesemission som Bolaget offentliggjorde den 16 mars 2022.

I memorandumet uppges felaktigt att styrelseledamot Lars Hedbys aktieinnehav i RhoVac uppgår till 38 892 aktier.
Korrekt antal är 5 556 aktier. Teckningstiden i företrädesemissionen pågår till och med 31 mars 2022.

För mer information om den planerade kapitaliseringen, vänligen kontakta:
Sedermera Corporate Finance AB
Telefon: 040-615 14 10
E-post: info@sedermera.se

För ytterligare information om RhoVac, vänligen kontakta:
Anders Månsson – CEO, RhoVac AB
Telefon: +46 73 751 7278 
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 onilcamotide (tidigare 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 onilcalmotidei 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/on-the-home-straight/30558/
Analysguiden:   https://www.aktiespararna.se/analysguiden/nyheter/analys-rhovac-behandlingsdelen-i-fas-2b-med-
cancervaccin-avslutad

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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