
RhoVac AB ställer in planerad extra
bolagsstämma
RhoVac AB har idag, 16 september 2022, beslutat att ställa in den extra bolagsstämma som planerats till den
3 oktober 2022. Kallelsen till stämman offentliggjordes den 26 augusti 2022.

RhoVac AB har sedan det negativa resultatet från den avgörande kliniska fas IIb-studien presenterades i maj 2022,
som ett alternativ till en frivillig likvidation av bolaget, undersökt möjligheter till ett samgående med något annat
bolag  och  parallellt  analyserat  resultatet  från  den  kliniska  studien  mer  i  detalj.  Möjligheten  till  samgående
utvärderas fortfarande och styrelsen bedömer inte att frågan är utredd tillräckligt för att kunna ställa ett slutligt
förslag till  en extra bolagsstämma. För att ge bolaget mer tid att grundligt utvärdera alla möjligheter att driva
verksamheten vidare i någon för aktieägarna attraktiv form, har styrelsen beslutat att ställa in den planerade extra
bolagsstämman för att istället sammankalla en extra bolagsstämma vid en senare tidpunkt. Styrelsens bedömning i
dagsläget är att en extra bolagsstämma kommer att kunna hållas under innevarande år och avser att återkomma med
vidare information när sådan föreligger.

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 2022-09-16 07:59 CET.

För ytterligare information, vänligen 

Lars Hedbys – VD RhoVac AB
Telefon: +46 737517278  
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).. 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 men ingen klinisk effekt kunde
påvisas. RhoVac är listat på Spotlight Stockmarket. Aktien handlas under tickern RHOVAC. Mer information finns
på www.rhovac.com.
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