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SAMMANFATTNING AV DELÅRSRAPPORT 
 

 

Halvåret (2022-01-01 – 2022-06-30)  

• Koncernens nettoomsättning uppgick till 0 TSEK (9 602). 

• Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till -38 952 TSEK (-24 219).  

• Koncernens resultat per aktie uppgick till -1,64 SEK (-0,95).  

• Koncernens soliditet uppgick till 26,1% (87,8%).  

 

Andra kvartalet (2022-04-01 – 2022-06-30)  

• Koncernens nettoomsättning uppgick till 0 TSEK (6 118).  

• Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till -21 760 TSEK (-13 173).  

• Koncernens resultat per aktie uppgick till -0,89 SEK (-0,51).  

 

I slutet av andra kvartalet presenterades de primära resultatet av BRaVac, och de var dessvärre nedslående. 

Onilcamotide visade sig inte vara bättre än placebo i att minska risken för progress i prostatacancer efter lokal 

behandling , och därmed gick en synnerligen väl förberedd exitprocess med ett flertal intressenter i stöpet. RhoVac 

utesluter inte i skrivande stund att man kan hitta något i de fullständiga resultaten som kan motivera vidare studier 

i en undergrupp, men i bästa fall handlar det då om nya fas II-studier, och läkemedelskandidaten är långt ifrån klar 

för fas III och därmed inte föremål för den exitprocess som låg klar. Om inga ljuspunkter står att finna i den djupare 

analysen av resultaten med hänsyn tagen också till undergrupper av patienter, återstår ett av två alternativ för 

bolaget. Antingen ett sammangående med annat bolag som har en verksamhet till vilken RhoVac med sin börsplats 

på Spotlight skulle ha något att erbjuda, eller en frivillig likvidation av bolaget som skulle innebära att bolaget 

realiserar sina tillgångar, betalar av sina skulder, och betalar tillbaka nettobehållning därefter till aktieägarna. RhoVac 

kommer att kalla till en extra stämma under början av hösten för beslut om bolagets framtid. 

 

Med “RhoVac AB (publ)” avses RhoVac AB (publ) med organisationsnummer 559037-2271. Med ”Bolaget” eller 

”RhoVac” avses koncernen, det vill säga RhoVac AB (publ) och dess helägda dotterbolag RhoVac ApS. 

 

Definitioner 
 

• Resultat per aktie före utspädning: Periodens resultat dividerat med det genomsnittliga antalet utestående 

aktier i perioden. 

• Resultat per aktie efter utspädning: Periodens resultat dividerat med det genomsnittliga antalet utestående 

aktier i perioden samt utestående potentiella stamaktier. 

• Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital. 
 

 

 

Väsentliga händelser under andra kvartalet 2022 
 

Andra kvartalet 
 

• 5 april - RhoVac AB meddelar utfall i genomförd företrädesemission av konvertibel-units  

• 12 april - RhoVac AB kallar till årsstämma 

• 13 april – RhoVacs cancervaccin uppmärksammas i The Daily Telegraph 

• 21 april – RhoVac meddelar sista dag för handel med BTU och första dag för handel med konvertibler 

• 27 april – RhoVac AB offentliggör årsredovisning och koncernredovisning för 2021 

• 5 maj – RhoVac AB presenterar delårsrapport Q1 2022 

• 10 maj - RhoVac AB tillkännager databasstängning (”Database Lock”) i sin kliniska fas IIb-studie med 

onilcamotide  

• 18 maj – Kommuniké från årsstämma onsdagen den 18 maj i RhoVac AB 

• 18 maj – RhoVac AB tillkännager att prekliniska fynd stödjer den potentiella användningen av RhoVacs 

läkemedels-kandidat, onilcamotide, i flera cancerformer 
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• 29 maj – RhoVac AB tillkännager att fas IIb-studien ej lyckades nå sin ”Primary Endpoint” 

• 30 juni – RhoVac ger statusuppdatering och undersöker förutsättningar för accelererad återbetalning av 

konvertibellån 

 

 

Väsentliga händelser efter periodens utgång 
 

• 13 juli – RhoVac avslutar tjänst om likviditetsgaranti i aktien och meddelar om sista dag för handel med 

konvertibellån 

• 15 juli – RhoVacs VD, Anders Månsson, har lämnat in sin avskedsansökan 

• 9 augusti - Styrelsen beslutar om en första delåterbetaling av konvertibellån 
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VD ANDERS MÅNSSON HAR ORDET 
 

 

RhoVacs avgörande fas IIb-studie i prostatacancer, BRaVac, misslyckades med att 

ge stöd för hypotesen att onilcamotide minskar risken för progress i prostatacancer 

efter lokal behandling i botande syfte. Så kan man i en enda mening dessvärre 

beskriva var RhoVac står nu med sitt enda kliniska projekt, RV001. Och detta förklarar 

också det veritabla kursras som aktien utsattes för strax efter beskedet i slutet av maj. 

Finns det då inget hopp i data? Möjligen, vi analyserar i skrivande stund fortfarande 

data i undergrupper av alla de patienter som deltog i studien för att se om vi kan hitta 

något som motiverar vidare utveckling i en klart definierbar undergrupp. Hittills har 

vi dock inte funnit något konkret, och det hopp som är kvar står huvudsakligen till 

immunologiskt identifierbara typer (så kallade HLA-typer). Det ska dock stå klart att 

även om vi skulle hitta en positiv tendens i dessa data är det bästa tänkbara utfallet att det motiverar nya 

fas II-studier. Vår läkemedelskandidat är inte redo för fas III, och en ny exitpunkt, om den är möjlig, ligger i 

så fall flera år fram i tiden. Därför har jag tagit konsekvenserna av den uppkomna situationen och lämnat in 

min avskedsansökan till styrelsen, och jag lämnar bolaget 31 augusti.    

Många ställer sig frågan hur det kunde gå så illa i studien när de tidigare resultaten var så bra, och det kan 

tyckas vara en rimlig fråga. Dock, måste man konstatera att detta med att en fas II-studie inte är framgångsrik 

nog för att motivera fas III-studier är ett öde som BRaVac-studien delar med mer än hälften av alla fas II-

studier inom onkologi, och jag har också vid upprepade tillfällen varit smärtsamt tydlig med att vår studie var 

en 50/50-chansing på pappret. 

 

Men man kan ju inte veta innan man testar. Vi hade en i grunden väl underbyggd hypotes om att ett RhoC-

baserat cancervaccin i monoterapi skulle kunna motverka metastasering genom att eliminera enstaka 

metastatiska celler eller mikrometastaser, och på så sätt förhindra snarare än att behandla metastaser när 

de väl etablerat sig och börjat växa. Det var en god hypotes som krävde att testas. Om det hade fungerat hade 

det sannolikt medfört ett verkligt genombrott i prostatacancer och kanske även i många andra typer av cancer 

på sikt. Vi trodde tillräckligt på hypotesen för att ge den en chans, och vi var inte ensamma. Opinionsledare 

inom prostatacancer trodde på den, immunologisk expertis trodde på den, det Europeiska Innovationsrådet 

trodde tillräckligt på hypotesen för att ge oss ett forskningsanslag på ca. 27 M SEK och de regulatoriska 

myndigheterna trodde på den, inte minst FDA som gav oss ett snabbspår. Kanske var hypotesen inte helt fel 

ändå? Kanske kan ett RhoC-baserat cancervaccin i monoterapi motverka progress i prostatacancer, bara inte 

just den molekyl, onilcamotide, som vi hade valt ut som vårt antigen? Kanske behövs trots allt 

kombinationsterapi, till exempel i form av samtidig behandling med checkpoint-hämmare, som hjälper 

immunförsvaret att agera mer kraftfullt mot cancercellerna? Hur som helst, vi hade en god underbyggd 

hypotes, vi var tvungna att testa, och ångrar inget. 

 

Efter det nedslående primära studieresultatet har vi agerat ansvarsfullt och resolut. Vi har stoppat all 

uppföljning i studien, minskat personal och konsultverksamhet, och därmed dragit ned dramatiskt på 

kostnaderna. Vi har sonderat terrängen angående bolag som möjligen kunde tänka sig ett sammangående 

med RhoVac, och vi har haft långtgående diskussioner med två parter, men inte kunnat nå en uppgörelse. 

Alternativet som kvarstår är förmodligen en frivillig solvent likvidation som kommer att beslutas av en extra 

bolagsstämma. Den goda nyheten i det trista sammanhanget är ändå att RhoVac är solvent, vilket innebär att 

bolaget kommer att kunna betala tillbaka sina skulder, inkluderat konvertibellånet där en del betalas tillbaka 

i förtid, och därefter ha pengar kvar att betala tillbaka till aktieägarna vid en eventuell frivillig likvidation, om 

inga andra vägar fram synes bättre förstås.        

 

 

/ Anders Månsson – VD, RhoVac AB 
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RHOVAC AB  

 
RhoVac är ett bioteknikbolag som bedriver forskning och utveckling inom immunterapi, det vill säga terapi 

som fungerar genom att aktivera kroppens eget immunförsvar för att bekämpa sjukdomen – i RhoVacs fall - 

cancer. Bolagets huvudfokus är utvecklingen av ett läkemedel med potential att förhindra eller begränsa 

metastasering i olika cancerformer. Celler med metastatisk potential genererar överuttryck (hög 

koncentration) av RhoC. Bolagets läkemedelskandidat – RV001 (onilcamotide) – riktar immunförsvaret mot 

celler med detta RhoC-överuttryck, det vill säga mot metastaserande cancerceller. De allra flesta cancersorter 

kan bilda metastaser och mot denna bakgrund har RV001 potential att nå ett brett användningsområde. 

RhoVacs läkemedelskandidat RV001 har genomfört en klinisk fas I/II studie i prostatacancerpatienter som, 

inkluderat 1-årsuppföljning, avslutades i april 2019. Studien konkluderade att 86 procent av patienterna 

visade signifikant RV001-medierat immunsvar mot RhoC och att behandlingen var väl tolererad bland 

patienterna. Dessa resultat bekräftades även i den 3-års-uppföljning som RhoVac meddelat om den 5 oktober 

2021. Resultaten indikerade också möjligheten att RV001 kan förlänga tiden till sjukdomsprogression, och det 

har nu testats i den nyss avslutade fas IIb-studien, en studie som rekryterat över 180 patienter med 

prostatacancer i Europa och USA. Dessvärre var de primära resultaten negativa. Onilcamotide visade sig inte 

vara bättre är placebo i att minska risken för progress i prostatacancer efter lokal behandling i botande syfte. 

 

Affärsmodell och strategi 

RhoVac hade förberett en välplanerad exitprocess inför studieresultaten i BRaVac, med ett flertal intressenter 

involverade. Dessvärre kom denna process aldrig att verkställas då studieresultaten var negativa.   

 

Utvecklingsplan i stora drag 

Då de primära studieresultaten i fas IIb-prövningen (BRaVac) var negativa, föreligger för närvarande inga 

ytterligare studieplaner.  
 

Koncernförhållande och aktieinnehav 

RhoVac AB är moderbolag i en koncern som omfattar det helägda dotterbolaget RhoVac ApS. Utöver 

ovanstående har RhoVac inga ytterligare aktieinnehav i andra bolag.  

 

Verksamhetsrelaterade risker och osäkerhetsfaktorer  

De risker och osäkerhetsfaktorer som RhoVacs verksamhet exponeras för är sammanfattningsvis relaterade 

till bland annat läkemedelsutveckling, konkurrens, teknologiutveckling, patent, myndighetskrav, kapitalbehov, 

valutor och räntor. För en mer detaljerad redovisning av risker och osäkerhetsfaktorer hänvisas till 

årsredovisningen för 2021, vilken finns att tillgå på Bolagets hemsida. 

 

Aktien 

Aktien i RhoVac noterades på Spotlight Stock Market (”Spotlight”) den 9 mars 2016. Spotlight driver en 

handelsplattform (MTF) och är ett särskilt företagsnamn till ATS Finans AB, ett värdepappersbolag under 

Finansinspektionens tillsyn. ATS Finans AB är ett dotterbolag till Spotlight Group AB, som per den 15 

september 2020 är noterat på Spotlight. Per den 30 juni 2022 uppgick antalet aktier i RhoVac till  
19 047 102 (19 047 102) stycken. Bolaget har ett Teckningsoptionsprogram riktat till ledande 

befattningshavare och nyckelpersoner i RhoVac-koncernen. I Teckningsoptionsprogrammet är tecknat totalt 

1 000 000 teckningsoptioner. Varje teckningsoption i Programmet ger innehavaren rätt att teckna en aktie i 

Bolaget till en teckningskurs om 38,10 kronor under perioden från och med den 1 maj 2024 till och med den 

31 maj 2024. Teckningsmöjlighet kommer att tidigareläggas vid eventuell fusion med annat bolag. 
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Ägarförteckning 
För RhoVacs ägarförteckning hänvisas till Spotlight via följande länk: 

https://spotlightstockmarket.com/sv/bolag/irabout?InstrumentId=XSAT01001554 

 

Principer för delårsrapportens upprättande 
Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringslagens allmänna råd 

BFNAR 2012:1 ”K3”.  

  

Granskning av revisor 
Delårsrapporten har inte varit föremål för granskning av Bolagets revisor. 

 

Kommande finansiella rapporter 
RhoVac upprättar och offentliggör en ekonomisk rapport vid varje kvartalsskifte. Kommande rapporter är 

planerade enligt följande: 

 

• Delårsrapport 3 2022-11-11 

• Bokslutskommuniké 2023-02-10 
 

 

Avlämnande av Halvårsrapport 
Lund, den 26 augusti 2022 

RhoVac AB (publ) 

Styrelsen 

 

 

För ytterligare information 

Anders Månsson – VD 

Telefon: +46 73-751 72 78 

E-post: info@rhovac.com 

 

 

  

https://spotlightstockmarket.com/sv/bolag/irabout?InstrumentId=XSAT01001554
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Kommentar till koncernens finansiella utveckling för det första 

kvartalet 2022  
 
 

 

Omsättning och resultat 
Koncernens övriga rörelseintäkter för kvartalet uppgick till 0 TSEK (6 118). Resultatet för andra kvartalet 2022 

i koncernen uppgick till -16 942 TSEK (-9 679). De huvudsakliga kostnaderna är relaterade till den kliniska fas 

IIb-studien, BRaVac, som nu avslutas snabbare än planerat. RhoVac har en liten flexibel och väsentligen 

konsultbaserad organisation, med låga fasta kostnader, så kostnaderna för BRaVac, som nu avslutas, utgör 

den största kostnadsposten. 
 

Likviditet och balansräkning 

Koncernens likvida medel per den 30 juni 2022 uppgick till 24 371 TSEK (57 997). Utöver koncernens likvida 

medel har koncernen förutbetalda kostnader och upplupna intäkter på 544 TSEK (14 569), samt 

skattefordringar om 15 792 TSEK (13 527). I det fall utgifter för forskning och utveckling uppkommer i det 

danska dotterbolaget kan ett tillgodohavande av skatt erhållas, enligt ”Skattekreditordningen” i Danmark. 

Enligt denna kommer RhoVac ApS att erhålla en aktuell skatteintäkt för en del av de utgifter som är hänförbara 

till forskning och utveckling. RhoVac’s tillgodohavande under ”Skattekreditordningen” för 2021 utbetalas i 

november 2022 och för 2022 i november 2023. Leverantörsskulder uppgick till 719 TSEK (7 748). 

Eget kapital uppgår till 11 157 TSEK (77 748) och övriga kortfristiga skulder till 15 718 TSEK (914) av en total 

balansomslutning på 42 765 TSEK (88 582). 

Under kvartal 1 genomfördes en företrädesemission av konvertibler som under april kom att stärka kassan 

med ytterligare 25 miljoner SEK brutto. Med detta tillskott menade RhoVac ha försäkrat sig om förmågan att 

genomföra de avslutande aktiviteterna i BRaVac-studien samt andra mindre utvecklingsprojekt, genomföra 

förberedelser för fas III, och vid lyckosamma resultat genomföra en exitförhandling, en process som sannolikt 

skulle tagit resten av 2022.  Givet de negativa studieresultaten är det RhoVacs plan att betala tillbaka 

konvertibellånet på kortare tid än de 12 månader som lånets ställts ut på. 

 

Som meddelat ovanstående utesluter RhoVac inte att man kan hitta något i de fullständiga resultaten som 

kan motivera vidare studier i en undergrupp. Om inga ljuspunkter står att finna i den djupare analysen av 

resultaten återstår ett av två alternativ för bolaget. Antingen ett sammangående med annat bolag eller en 

frivillig likvidation av bolaget som skulle innebära att bolaget realiserar sina tillgångar, betalar av sina skulder, 

och betalar tillbaka nettobehållning därefter till aktieägarna. Styrelsen bedömer att bolaget och koncernen 

kan fortsätta verksamheten fram till en transaktion eller likvidation. 

 
 

Soliditet 

Koncernens soliditet per den 30 juni 2022 uppgick till 26,1 % (87,8). 
 

Moderbolaget 

Moderbolagets intäkter för andra kvartalet 2022 utgörs av försäljning av service till dotterbolaget och 

uppgick till 505 TSEK (490). Resultatet för andra kvartalet 2022 påverkades negativt av en nedskrivning på 

156 359 TSEK av värdet på det danska dotterbolaget till följd av det negativa BraVac-resultatet och uppgick 

till -160 028 TSEK (-2 422). 

De huvudsakliga andra kostnaderna är relaterade till administration samt aktiviteter som understödjer den 

danska dotterbolagets verksamhet. 
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Resultaträkning i sammandrag – koncernen 

 

  2022-04-01 2021-04-01 2022-01-01 2021-01-01 2021-01-01 

(TSEK) 2022-06-30 2021-06-30 2022-06-30 2021-06-30 2021-12-31 

      

      

Rörelsens intäkter       

Övriga rörelseintäkter 0 6 118 0 9 602 10 191 

Rörelsens kostnader      

Övriga externa kostnader -19 635 -16 935 -34 730 -29 462 -63 781 

Personalkostnader -2 106 -2 289 -4 226 -4 116 -8 245 

Övriga rörelsekostnader 0 -46 -44 -155 -21 

Rörelseresultat -21 741 -13 151 -39 000 -24 130 -61 856 

      

Resultat från finansiella poster      

Övriga ränteintäkter och liknande intäkter 522 0 589 0 0 

Räntekostnader och liknande kostnader -541 -21 -541 -88 -220 

      

Resultat efter finansiella poster -21 760 -13 173 -38 952 -24 219 -62 076 

      

Skatt på årets resultat 4 818 3 494 7 746 6 039 7 503 

      

ÅRETS/PERIODENS RESULTAT -16 942 -9 679 -31 206 -18 180 -54 573 
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Balansräkning i sammandrag – koncernen 

 

        

(TSEK) 2022-06-30 2021-06-30 2021-12-31 

    

    

TILLGÅNGAR    

    

    

Omsättningstillgångar    

    

Kortfristiga fordringar    

Aktuella skattefordringar 15 792 13 527 7 564 

Övriga fordringar 2 057 2 489 2 759 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 544 14 569 15 886 

Summa kortfristiga fordringar 18 393 30 584 26 209 

    

Kassa och bank 24 371 57 997 29 621 

    

Summa omsättningstillgångar 42 765 88 582 55 830 

    

SUMMA TILLGÅNGAR 42 765 88 582 55 830 
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Balansräkning i sammandrag – koncernen (fortsatt) 

 

        

(TSEK) 2022-06-30 2021-06-30 2021-12-31 

    

    

EGET KAPITAL OCH SKULDER    

    

Eget kapital    

Aktiekapital (19 047 102 aktier) 3 428 3 428 3 428 

Övrigt tillskjutet kapital 211 293 211 293 211 293 

Annat eget kapital inklusive årets resultat -203 564 -136 974 -173 025 

Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare 11 157 77 748 41 696 

    

Summa eget kapital 11 157 77 748 41 696 

    

    

Kortfristiga skulder    

Leverantörsskulder 719 7 748 6 395 

Övriga kortfristiga skulder 25 718 914 525 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 5 170 2 172 7 214 

Summa kortfristiga skulder 31 607 10 834 14 134 

    

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 42 765 88 582 55 830 
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Förändring av eget kapital – koncernen 

 

(TSEK) Aktiekapital 

Övrigt  

tillskjutet 

kapital  

Annat 

eget 

kapital  

inklusive 

årets  

resultat 

Summa 

eget  

kapital 

hänförligt 

till moder-

företagets 

aktieägare Summa eget kapital 

      

Ingående balans per 1 januari 2022 3 428 211 293 -173 025 41 696 41 696 

Periodens resultat   -31 206 -31 206 -31 206 

Förändringar i redovisade värden  

på tillgångar och skulder:      

  Omräkningsdifferenser   665 665 665 

Summa värdeförändringar 0 0 665 665 665 

Transaktioner med ägare:      

 Teckningsoptioner    0 0 

Summa transaktioner med aktieägare 0 0 0 0 0 

Utgående balans per 30 juni 2022 3 428 211 293 -203 566 11 157 11 157 

      

  Aktiekapital 

Övrigt  

tillskjutet 

kapital  

Annat 

eget 

kapital  

inklusive 

årets  

resultat 

Summa 

eget  

kapital 

hänförligt 

till moder-

företagets 

aktieägare Summa eget kapital 

      

Ingående balans per 1 januari 2021 3 428 210 823 -119 452 94 800 94 800 

Periodens resultat   -18 180 -18 180 -18 180 

Förändringar i redovisade värden  

på tillgångar och skulder:      

  Omräkningsdifferenser   657 657 657 

Summa värdeförändringar 0 0 657 657 657 

Transaktioner med ägare:       

Teckningsoptioner  470  470 470 

Summa transaktioner med aktieägare 0 470 0 470 470 

Utgående balans per 30 juni 2021 3 428 211 293 -136 973 77 748 77 748 
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Förändring av eget kapital – koncernen (fortsatt) 

 

(TSEK) Aktiekapital 

Övrigt  

tillskjutet 

kapital  

Annat 

eget 

kapital  

inklusive 

årets  

resultat 

Summa 

eget  

kapital 

hänförligt 

till moder-

företagets 

aktieägare Summa eget kapital 

      

Ingående balans per 1 januari 2021 3 428 210 823 -119 452 94 800 94 800 

Årets resultat   -54 573 -54 573 -54 573 

Förändringar i redovisade värden  

på tillgångar och skulder:      

  Omräkningsdifferenser   999 999 999 

Summa värdeförändringar 0 0 999 999 999 

Transaktioner med ägare:      

 Teckningsoptioner  470  470 470 

Summa transaktioner med aktieägare 0 470 0 470 470 

Utgående balans per 31 december 2021 3 428 211 293 -173 025 41 696 41 696 
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Kassaflödesanalys i sammandrag – koncernen 

 

    2022-04-01 2021-04-01 2022-01-01 2021-01-01 2021-01-01 

(TSEK) 2022-06-30 2021-06-30 2022-06-30 2021-06-30 2021-12-31 

      

      

Den löpande verksamheten      

Rörelseresultat -21 741 -13 151 -39 000 -24 130 -61 856 

Justeringar för poster som inte ingår i 

kassaflödet:      

Erhållen ränta 0 0 0 0 0 

Erlagd ränta -11 -56 -36 -123 -204 

Betald inkomstskatt 0 0 0 0 7 576 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 

före  

förändringar av rörelsekapital -21 752 -13 207 -39 036 -24 253 -54 484 

      

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital      
Minskning(+)/ökning(-) av övriga kortfristiga 

fordringar 14 934 -464 16 508 93 -1 393 

Minskning(-)/ökning(+) leverantörsskulder -114 831 -5 836 3 094 1 682 

Minskning(-)/ökning(+) av övriga kortfristiga 

skulder -7 637 -5 628 -2 570 587 5 058 

Kassaflöde från den löpande verksamheten -14 569 -18 467 -30 934 -20 479 -49 137 

      

Finansieringsverksamheten      

Konvertibellån 24 980 0 24 980 0 0 

Likvid från emission av aktieoptioner 0 470 0 470 470 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 24 980 470 24 980 470 470 

      

Årets kassaflöde 10 411 -17 997 -5 954 -20 009 -48 667 

Likvida medel vid årets/periodens början 13 688 76 583 29 621 77 524 77 524 

Kursdifferenser i likvida medel 272 -589 704 482 764 

Likvida medel vid årets/periodens slut 24 371 57 997 24 371 57 997 29 621 
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Resultaträkning i sammandrag – moderbolaget 

 

  2022-04-01 2021-04-01 2022-01-01 2021-01-01 2021-01-01 

(TSEK) 2022-06-30 2021-06-30 2022-06-30 2021-06-30 2021-12-31 

      

      

Rörelsens intäkter      

Nettoomsättning 505 490 1 015 982 1 964 

Rörelsens kostnader      

Övriga externa kostnader -2 206 -1 275 -3 840 -2 399 -5 047 

Personalkostnader -1 427 -1 630 -2 780 -2 864 -5 346 

Övriga rörelsekostnader 0 -7 -10 -30 -40 

Rörelseresultat -3 128 -2 421 -5 615 -4 312 -8 469 

      

Resultat från finansiella poster      

Resultat från andelar i koncernföretag -156 359 0 -156 359 0 0 

Övriga ränteintäkter och liknande intäkter 0 0 0 0 108 

Räntekostnader och liknande kostnader -541 -1 -541 -1 -1 

Resultat efter finansiella poster -160 028 -2 422 -162 515 -4 312 -8 362 

      

      

Resultat före skatt -160 028 -2 422 -162 515 -4 312 -8 362 

      

Skatt på årets resultat 0 0 0 0 0 

      

ÅRETS/PERIODENS RESULTAT -160 028 -2 422 -162 515 -4 312 -8 362 
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Balansräkning i sammandrag – moderbolaget 
 

(TSEK) 2022-06-30 2021-06-30 2021-12-31 

    

    

TILLGÅNGAR    

    

Anläggningstillgångar    

    

Finansiella anläggningstillgångar    

Andelar i koncernföretag 0 156 359 156 359 

Fordringar hos koncernföretag 20 605 10 015 10 122 

  20 605 166 374 166 481 

    

Summa anläggningstillgångar 20 605 166 374 166 481 

    

Omsättningstillgångar    

    

Kortfristiga fordringar    

Övriga fordringar 613 598 387 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 175 876 373 

Summa kortfristiga fordringar 788 1 474 760 

    

Kassa och bank 16 057 10 641 6 867 

    

Summa omsättningstillgångar 16 845 12 115 7 627 

    

SUMMA TILLGÅNGAR 37 450 178 489 174 108 
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Balansräkning i sammandrag – moderbolaget (fortsatt)  

  
  

(TSEK) 2022-06-30 2021-06-30 2021-12-31 

    

Eget kapital    

Bundet eget kapital    

Aktiekapital 3 428 3 428 3 428 

  3 428 3 428 3 428 

    

Fritt eget kapital    

Överkursfond 211 167 211 167 211 167 

Balanserad vinst eller förlust -42 727 -34 365 -34 365 

Årets/periodens resultat -162 515 -4 312 -8 362 

  5 925 172 490 168 440 

    

Summa eget kapital 9 353 175 918 171 869 

    

Kortfristiga skulder    

Leverantörsskulder 111 371 201 

Övriga kortfristiga skulder 25 371 554 388 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2 614 1 646 1 650 

Summa kortfristiga skulder 28 097 2 571 2 239 

    

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 37 450 178 489 174 108 
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Förändring av eget kapital – moderbolaget 

 

(TSEK) 

Aktie- 

kapital 

Överkurs- 

fond 

Balanserad 

vinst eller 

förlust 

Årets 

resultat 

Summa 

eget 

kapital 

Ingående balans per 1 januari 2022 3 428 211 167 -34 365 -8 362 171 869 

Disposition av föregående års resultat   -8 362 8 362 0 

Periodens resultat    -162 515 -162 515 

Transaktioner med ägare:      

Teckningsoptioner     0 

Summa transaktioner med aktieägare 0 0 0 0 0 

Utgående balans per 30 juni 2022 3 428 211 167 -42 727 -162 515 9 353 

      

   

  

Aktie- 

kapital 

Överkurs- 

fond 

Balanserad 

vinst eller 

förlust 

Årets 

resultat 

Summa 

eget 

kapital 

Ingående balans per 1 januari 2021 3 428 210 697 -26 586 -7 778 179 761 

Disposition av föregående års resultat   -7 778 7 778 0 

Periodens resultat    -4 312 -4 312 

Transaktioner med ägare:       

Teckningsoptioner  470   470 

Summa transaktioner med aktieägare 0 470 0 0 470 

Utgående balans per 30 juni 2021 3 428 211 167 -34 365 -4 313 175 918 

      

   

(TSEK) 

Aktie- 

kapital 

Överkurs- 

fond 

Balanserad 

vinst eller 

förlust 

Årets 

resultat 

Summa 

eget 

kapital 

Ingående balans per 1 januari 2021 3 428 210 697 -26 586 -7 778 179 761 

Disposition av föregående års resultat   -7 778 7 778 0 

Årets resultat    -8 362 -8 362 

Transaktioner med ägare:      

Teckningsoptioner  470   470 

Summa transaktioner med aktieägare 0 470 0 0 470 

Utgående balans per 31 december 2021 3 428 211 167 -34 365 -8 362 171 869 

 

 

 

 

  



 

 
18 

Kassaflödesanalys i sammandrag – moderbolaget 

 

  2022-04-01 2021-04-01 2022-01-01 2021-01-01 2021-01-01 

(TSEK) 2022-06-30 2021-06-30 2022-06-30 2021-06-30 2021-12-31 

      

      

Den löpande verksamheten      

Rörelseresultat -3 128 -2 421 -5 615 -4 312 -8 469 

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet:      

Erhållen ränta 0 0 0 0 108 

Erlagd ränta 0 0 0 -1 -1 

Kassaflöde från den löpande verksamheten  

före förändringar av rörelsekapital -3 128 -2 421 -5 615 -4 312 -8 362 

      

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital      

Minskning(+)/ökning(-) av övriga kortfristiga fordringar 23 159 -29 -475 240 

Minskning(-)/ökning(+) leverantörsskulder -249 -171 -91 -287 -456 

Minskning(-)/ökning(+) av övriga kortfristiga skulder 249 335 427 251 88 

Kassaflöde från den löpande verksamheten -3 105 -2 098 -5 308 -4 823 -8 490 

      

Investeringsverksamheten      

Förändring långfristiga lån dotterbolag -10 483 -10 000 -10 483 -10 000 -10 108 

Kassaflöde från investeringsverksamheten -10 483 -10 000 -10 483 -10 000 -10 108 

      

Finansieringsverksamheten      

Konvertibellån 24 980 0 24 980 0 0 

Likvid från emission av aktieoptioner 0 470 0 470 470 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 24 980 470 24 980 470 470 

      

Årets kassaflöde 11 392 -11 628 9 190 -14 353 -18 128 

Likvida medel vid årets/periodens början 4 665 22 269 6 867 24 995 24 995 

Likvida medel vid årets/periodens slut 16 057 10 641 16 057 10 641 6 867 

 

 
 

 

 

  



 

 
19 

Bolagsinformation 
 

RhoVac AB – moderbolag  

Firmanamn RhoVac AB 

Handelsbeteckning ”RHOVAC”. Aktier är föremål för handel på Spotlight. 

ISIN-koder Aktiernas ISIN-kod är SE0007784319. 

Säte och hemvist Lund kommun, Skåne län, Sverige 

Organisationsnummer 559037-2271 

Datum för bolagsbildning 2015-11-25 

Datum när bolag startade sin verksamhet 2015-11-25 

Land för bolagsbildning Sverige 

Juridisk form Publikt aktiebolag 

Lagstiftning Svensk rätt och svenska aktiebolagslagen 

Adress Scheeletorget 1, 223 81 Lund, Sverige 

Telefon +46 73-751 72 78 

Hemsida www.rhovac.com 

Revisor Deloitte AB (Box 233, 391 22 Kalmar), huvudansvarig revisor 

Magnus Andersson 

LEI-kod 5493002SFL9YXB0A0027 
 

RhoVac ApS – dotterbolag  

Land för bolagsbildning Danmark 

Land från var dotterbolag driver verksamhet Danmark 

Organisationsnummer 31159008 

Ägarandel 100 procent 

 

 

 

 

 

  

http://www.rhovac.com/
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