
Styrelsen beslutar om en första delåter
betaling av konvertibellån
RhoVac AB ("RhoVac"), meddelar idag, augusti 9 2022, att styrelsen godkänt en första återbetalning av
konvertibellånet. Delåterbetalningen av det konvertibellån som anskaffades genom den företrädesemission
som bolaget genomförde i mars 2022 kommer att uppgå till 10 MSEK, och ske under sista veckan i augusti.
Resterande del av konvertibellånet, samt dess ränta, är planerat att återbetalas i samband med att RhoVac
erhåller skattekredit för föregående år samt Horizon-2020-anslag.   

I  samband  med  förberedelserna  för  ett  möjligt  positivt  utfall  av  BRaVac-studien emitterade  RhoVac ut  en
konvertibel med företrädesrätt. Syftet var att använda pengarna för ytterligare uppföljning av den kliniska fas IIb-
studien (BRaVac) samt till förhandlingar med läkemedelsbolag i syfte att göra en exit med RV001 (onilcamotide)
inför klinisk fas III-studie och kommersialisering. Som tidigare kommunicerats visade BRaVac inte på primära
resultat  som gör  att  onilcamotide är  klart  för  klinisk fas  III-studie,  varför  styrelsen i  RhoVac beslutat  om en
accelererad återbetalning av konvertibellånet (som egentligen löper till  och med den 11 april  2023).  En första
återbetalning, på 10 MSEK, kommer att ske i slutet av augusti, och resterande belopp (som uppgår till cirka 15
MSEK) inklusive ränta är avsett att betalas tillbaka så fort RhoVac fått tillgång till sin skattekredit för 2021 som
utbetalas  i  november  2022  samt  till  den  sista  delen  av  Horizon-2020-anslaget  som  beräknas  utbetalas  kring
årsskiftet 2022/2023.

En extra bolagsstämma kommer inom kort att sammankallas för beslut om de alternativ som står till  buds för
bolaget, givet den uppkomna situationen med de negativa primära resultaten i BRaVac.

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 2022-08-09 16:07 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 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 2019 påbörjades en patientrekrytering
till en större klinisk fas IIb-studie som inkluderade drygt 180 patienter med prostatacancer. Top Line-resultaten
presenterades i maj 2022. Ytterligare data utvärderas för närvarande. RhoVac är listat på Spotlight Stockmarket.
Aktien handlas under tickern RHOVAC. Mer information finns på www.rhovac.com.
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