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Sammanfattning av bokslutskommuniké
Tolv månader (2016-01-01 – 2016-12-31)





Koncernens nettoomsättning uppgick till 0 TSEK (0).
Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till -12 919 TSEK (-2 033).
Koncernens resultat per aktie uppgick till -1,67 SEK (-3,0).
Soliditeten uppgick till 89,8 % (72,6).

Fjärde kvartalet (2016-10-01 – 2016-12-31)





Koncernens nettoomsättning uppgick till 0 TSEK (0).
Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till -5 268 TSEK -1 896).
Koncernens resultat per aktie uppgick till -0,48 SEK (-0,69).
Soliditeten uppgick till 89,8 % (75,7).

RhoVac AB (publ) bildades den 25 november 2015 och har därmed inga jämförelsetal för perioden att redovisa
för moderbolaget. För koncernen finns jämförelsetal då gemensam kontroll förelåg och att moderbolagets och
dotterbolagets räkenskaper har sammanslagits, se vidare not 2 i årsredovisningen för 2015.
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 teckningsoptioner.
 Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet 2016


RhoVac meddelade i oktober 2016 att Bolaget tecknat avtal avseende genomförandet av den
planerade kliniska fas I/II-studien.



I oktober 2016 erhöll RhoVac ett så kallat ”Intention to Grant” från europeiska patentverket (”EPO”),
avseende Bolagets ansökan med titeln "RhoC-baserad immunoterapi". Det förväntade officiella
godkännandet från EPO föregås av vissa administrativa åtgärder.



Bolaget lämnade i november 2016 in ansökan om start av klinisk studie till det danska
läkemedelsverket. Förutsatt läkemedelsverkets och etikkommitténs godkännande är Bolagets
kliniska studie beräknad att inledas inom kort. Slutrapportering av studien är beräknad att ske under
2018.



I november 2016 inleddes ett forskningssamarbete mellan RhoVac och University of Tübingen i
Tyskland. Forskningssamarbetets fokus utgörs av att få bättre förståelse för de molekylära
mekanismerna vid den cellmedierade immunresponsen med RhoVacs läkemedelskandidat RV001.



RhoVac meddelade i november 2016 att Bolaget anlitat Ann Christine Korsgaard, MSc Pharmacy och
partner i bolaget Biotrack ApS, som regulatorisk konsult med uppgift att bland annat samordna
Bolagets regulatoriska aktiviteter och att bidra till den strategiska utvecklingen av RV001.



Nyttjandeperioden för RhoVacs teckningsoptioner av serie TO 1 inföll under november/december
2016. Teckningsoptionernas nyttjandegrad uppgick efter avslutad nyttjandeperiod till cirka 86,24
procent. RhoVac tillfördes genom teckningsoptionerna cirka 8,8 MSEK före emissionskostnader.
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Bolaget erhöll inför nyttjandeperioden garantiteckning från Swedish Growth Fund AB, motsvarande
högst 20 procent av det totala belopp Bolaget haft möjlighet att erhålla genom nyttjande av
teckningsoptioner av serie TO 1, förutsatt att beslut om riktad nyemission skulle fattas på extra
bolagsstämma.

Väsentliga händelser efter periodens utgång


RhoVac meddelade den 9 januari 2015 att bolaget har erhållit godkännande för start av klinisk fas
I/II-studie. Den första patienten förväntas att starta behandling i februari 2017.



Den 10 januari 2017 hölls extra bolagsstämma i RhoVac, där beslut fattades om riktad nyemission
om 168 521 aktier till en kurs om 8,30 SEK per aktie till Swedish Growth Fund AB. Genom
nyemissionen tillförs Bolaget 1 398 724,30 SEK.



RhoVac meddelade den 16 januari 2017 att bolaget erhållit godkännande från Europapatentverket
för Bolagets patentansökan ”RhoC-baserad immunterapi”.



RhoVac meddelade den 24 januari 2017 att det japanska patentverket godkänt Bolagets
kompletterande patentansökan avseende den japanska patentansökan nr. 2014-27.157.



Den 27 januari 2017 meddelade RhoVac att den riktade nyemissionen som beslutades vid extra
bolagsstämma den 10 januari 207 genomförts och registrerats hos Bolagsverket och att RhoVac
genom den riktade nyemissionen tillförts cirka 1,4 MSEK.

Omsättning och resultat
Nettoomsättningen för det fjärde kvartalet 2016 uppgick till 0 SEK (0) och resultatet uppgick till - 3 370 TSEK
(-1 551).
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VD Anders Ljungqvist har ordet
Ännu ett år har passerat och för oss inom RhoVac har året inneburit
fortsatt preklinisk utveckling av projektet med RV001, samt
förberedelser inför den första kliniska studien, en fas I/II-studie
som vi inledde strax efter årskiftet. Kritiskt för att kunna genomföra
de nödvändiga åtgärderna inför start av studien var förstås den
emission av units vi genomförde i januari 2016. Därigenom – och
igenom nyttjandet av teckningsoptioner samt genom den riktade
nyemission vi genomfört – har Bolaget tillförts tillräckligt med
kapital för att ta utvecklingen genom avslutande preklinik och
förberedelser inför den första kliniska studien. Dessutom har vi genom kapitaltillskotten
tillräckligt med resurser att finansiera den pågående kliniska fas I/II-studien samt resurser
att finansiera forskningsaktiviteter inför vår nästkommande kliniska studie (fas IIb).
Resurserna täcker även det löpande arbetet med stabilitetsstudier samt annan
dokumentation av läkemedelskandidaten RV001 fram till fas IIb-studien.

”Dessutom har vi genom kapitaltillskotten tillräckligt med
resurser att finansiera den pågående kliniska fas I/II-studien
samt resurser att finansiera forskningsaktiviteter inför vår
nästkommande kliniska studie (fas IIb)…”
Under året som gått har vi kunnat kommunicera positiva resultat från den toxikologistudie
vi genomfört enligt Good Laboratory Practice (”GLP”). Därmed avslutades den prekliniska
utvecklingsfasen av projektet, varefter vi fokuserat helhjärtat på förberedelserna inför den
kliniska studien. Avtalet vi tecknat med Carbogen Amcis har inneburit att vi haft en
samarbetspartner som bistått med utveckling och produktion av vår läkemedelskandidat.
Carbogen Amcis har genomfört både formulerings-, process- och analysutveckling, och
därmed avslutades även den primära så kallade CMC-utveckling (Chemistry Manufacture
and Control).

”Därmed avslutades den prekliniska utvecklingsfasen
av projektet, varefter vi fokuserat helhjärtat på
förberedelserna inför den kliniska studien.”
I november lämnade vi in ansökan om start av klinisk studie till det danska läkemedelsverket
och etikkommittén. Vi fick svar i början på januari och påbörjade studien omedelbart
därefter. Studiens primära syfte är att utvärdera om behandlingen med RV001 är säker. Vi
kommer även i studien att undersöka immunologisk respons vid behandlingen. Cirka 20
patienter som har diagnostiserad, metastaserande cancer kommer att delta i studien.
Vi ser framemot ett spännande år med fokus på den kliniska studien!
Anders Ljungqvist
VD – RhoVac AB
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RhoVac AB (publ)
RhoVac – ett bioteknikbolag vars dotterbolag RhoVac ApS grundades 2007 – bedriver forskning och utveckling
av immunterapi, mera specifikt – av terapeutiska cancervacciner. Immunterapi innebär att kroppens eget
immunförsvar används för att bekämpa – i detta fall – cancern i kroppen. Bolagets huvudfokus är utvecklingen
av ett läkemedel med potential att förhindra eller begränsa metastasering vid metastaserande cancerformer.
Cancerceller med metastaserande potential genererar överuttryck av RhoC. Bolagets huvudkandidat – RV001 –
riktas mot detta RhoC-överuttryck. De allra flesta sorters cancer kan bilda metastaser och mot denna bakgrund
har RV001 potential att nå ett brett användningsområde.

Affärsmodell och strategi
RhoVac avser att utlicensiera eller sälja hela eller delar av verksamheten tidigast efter genomförd klinisk fas
I/II-studie. Styrelsen avser kontinuerligt att utvärdera hur värde kan byggas i RhoVac på bästa sätt, med fokus på
värde i relation till utlicensiering eller försäljning av verksamheten.

Utvecklingsplan
Nedan presenteras en översikt över huvudsakliga delmål i RhoVacs utveckling av huvudkandidaten RV001:
2017

• Rekrytering av samtliga patienter i pågående klinisk fas I/II-studie
• Behandling av patienter i den kliniska fas I/II-studien
• Definiera det kliniska fas IIb-programmet

2018

• Slutbehandling av patienter i den kliniska fas I/II-studien
• Summering och slutrapportering av den kliniska fas I/II-studien (Q2)

Koncernförhållande och aktieinnehav
RhoVac AB är moderbolag i en koncern som omfattar det helägda dotterbolaget RhoVac ApS. All verksamhet
sker i dotterbolaget, varpå RhoVac AB:s enda operativa verksamhet är att äga 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. Under innevarande period har inga väsentliga förändringar avseende risk- eller
osäkerhetsfaktorer inträffat. För mer detaljerad redovisning av risker och osäkerhetsfaktorer hänvisas till den
reviderade årsredovisningen för räkenskapsåret 2015, vilken finns att tillgå på Bolagets hemsida.

Aktien
Aktien i RhoVac noterades på AktieTorget den 9 mars 2016. AktieTorget är en bifirma till ATS Finans AB, som är
ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. AktieTorget driver en handelsplattform (MTF). Per den
31 december 2016 uppgick antalet aktier i RhoVac till 7 994 523 stycken (4 488 044 stycken).

Ägarförteckning
För RhoVacs ägarförteckning per den 31 december 2016 hänvisas till AktieTorget via följande länk
https://www.aktietorget.se/InstrumentInfo.aspx?InstrumentID=SE0007784319.

Förslag till disposition av årets resultat
Styrelsen och den verkställande direktören föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2016-01-01 –
2016-12-31.

Årsredovisning tillgänglig
RhoVacs årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01 – 2016-12-31 kommer att publiceras på Bolagets
(www.rhovac.com) och AktieTorgets (www.aktietorget.se) hemsidor i senast i samband med kallelse till
årsstämma. Årsstämma i Bolaget är planerad att hållas den 10 maj 2017 i Lund.
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Principer för bokslutskommunikéns upprättande
Denna bokslutskommuniké har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens
allmänna råd BFNAR 2012:1 ”K3”. Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har använts i
bokslutskommunikén som i RhoVacs senaste årsredovisning, som omfattade Bolagets första räkenskapsår 201511-25 – 2015-12-31 för moderbolaget och för koncernen 2015-01-01 – 2015-12-31.

Granskning av revisor
Bokslutskommunikén 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 1
Årsstämma 2017
Halvårsrapport
Delårsrapport 3
Bokslutskommuniké 2017

10 maj 2017
10 maj 2017
31 augusti 2017
3 november 2017
13 februari 2018

Avlämnande av bokslutskommuniké
Lund, den 9 februari 2017
RhoVac AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information
Anders Ljungqvist – VD
Telefon: 0045 4083 2365
E-post: alj@rhovac.com
Denna information är sådan information som RhoVac AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 februari 2017.
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Kommentar till koncernens finansiella utveckling för det fjärde kvartalet
Omsättning och resultat
Nettoomsättningen för det fjärde kvartalet 2016 uppgick till 0 SEK (0). Bolaget förväntas inte generera några
intäkter före tidigast efter avslut av den planerade kliniska fas I/II-studien avseende huvudkandidaten RV001.
Resultat för fjärde kvartalet 2016 uppgick till -3 370 TSEK (-1 551). De huvudsakliga kostnaderna är relaterade till
patent, GLP-toxicitetsstudie, formulering och produktion av läkemedelskandidaten och utvecklingsplan inför den
kliniska fas I/II-studien avseende huvudkandidaten RV001, samt generella bolagskostnader.

Likviditet
Bolagets likvida medel per den 31 december 2016 uppgick till 20 401 TSEK (6 872). Fjärde kvartalets kassaflöde
uppgick till 1 615 TSEK (6 542).
Det befintliga rörelsekapitalet är enligt styrelsens bedömning tillräckligt för att finansiera verksamheten
åtminstone de kommande 12 månaderna.

Soliditet
Bolagets soliditet per den 31 december 2016 uppgick till 89,8 procent (75,7).
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Resultaträkning i sammandrag – koncernen
(TSEK)
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning
Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader
Rörelseresultat
Resultat från finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande
intäkter
Räntekostnader och liknande
kostnader
Resultat efter finansiella poster
Skatt på årets resultat
ÅRETS RESULTAT
Genomsnittligt antal aktier
Resultat per aktie före utspädning
Resultat per aktie efter
utspädning*

2016-10-01
2016-12-31

2015-10-01
2015-12-31

2016-01-01
2016-12-31

2015-01-01
2015-12-31

0

0

0

0

-5 263
-5 263

-1 882
-1 882

-12 918
-12 918

-1 990
-1 990

11
-16

0
-14

16
-17

0
-43

-5 268

-1 896

-12 919

-2 033

1 897

345

1 897

345

-3 370

-1551

-11 022

-1 688

7 044 879 st.
-0,48
-0,48

2 255 329 st.
-0,69
-0,69

6 603 762 st.
-1,67
-1,67

561 829 st.
-3,00
-3,00

* Resultat per aktie efter utspädning (det fanns 1 225 000 utestående teckningsoptioner av serie TO 1 per den
30 september 2016) är detsamma som före utspädning, eftersom resultatet är negativt både 2015 och 2016 .
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Balansräkning i sammandrag – koncernen
(TSEK)

2016-12-31

2015-12-31

Immateriella anläggningstillgångar
Patent
Summa immateriella anläggningstillgångar

1 703
1 703

1 436
1 436

Summa anläggningstillgångar

1 703

1 436

1 930
604
1 063
3 597

339
482
10
831

Kassa och bank

20 401

6 872

Summa omsättningstillgångar

23 998

7 703

SUMMA TILLGÅNGAR

25 701

9 139

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Aktuella skattefordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa kortfristiga fordringar
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Balansräkning i sammandrag – koncernen
(TSEK)

2016-12-31

2015-12-31

1 439
34 644
-12 998
23 085

808
7 799
-1 688
6 919

23 085

6 919

0
0

82
82

0
1 354
1 262
2 616

222
1 302
614
2 138

25 701

9 139

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Aktiekapital (7 994 523 aktier)
Övrigt tillskjutet kapital
Annat eget kapital inklusive årets resultat
Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare
Summa eget kapital
Långfristiga skulder
Övriga långfristiga skulder
Summa långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Leverantörsskulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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Förändring av eget kapital – koncernen

(TSEK)
Ingående balans per 1 januari 2015
Årets resultat
Omräkningsdifferenser
Transaktioner med ägare
Nyemission
Effekt från transaktion med part under
samma bestämmande inflytande
Riktad nyemission
Summa transaktioner med aktieägare
Utgående balans per 31 december 2015

Summa eget
kapital
Annat eget
hänförligt till
kapital inkl. moderföretagets
årets resultat
aktieägare

Aktiekapital

Övrigt
tillskjutet
kapital

368

388

-458
-1 688
18

298
-1 688
18

298
-1 688
18

668

483

0

1 151

1 150

-435
207
440
808

-6
6 934
7 411
7 799

440

0
7 141
8 292
6 920

0
7 141
8 291
6 919

440
-1 688

(TSEK)

Ingående balans per 1 januari 2016
Årets resultat
Förändringar i redovisade värden på
tillgångar och skulder:
Omräkningsdifferenser:
Transaktioner med ägare
Riktad nyemission
Nyemission TO 1
Summa transaktioner med aktieägare
Utgående balans per 31 december 2016

Summa
eget
kapital

Aktiekapital

Övrigt
tillskjutet
kapital

Annat kapital
inkl. årets
resultat

Summa eget
kapital
hänförligt till
moderbolagets
aktieägare

808

7 799

-1 688
-11 022

6 919
-11 022

6 919
-11 022

-126

-288

-288

-414

18 712
8 259
26 971
34 644

0
0
0
-12 998

19 153
8 449
27 602
23 211

19 153
8 449
27 602
23 085

441
190
631
1 439
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Summa
eget kapital

Kassaflödesanalys i sammandrag – koncernen
2016-10-01
2016-12-31

2015-10-01
2015-12-31

2016-01-01
2016-12-31

2015-01-01
2015-12-31

-5 263

-1 882

-12 918

-1 990
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0

16

0

-16
322

-14
0

-17
306

-43
0

-4 946

-1 896

-12 613

-2 033

-1 371

-367

-1 175

-444

-1 470

1 162

52

1 279

1 150

603

566

183

-6 637

-498

-13 170

-1 015

Investeringsverksamheten
Förvärv av dotterföretag
Förvärv av immateriella
anläggningstillgångar

0
-119

0
-51

0
-267

0
-288

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-119

-51

-267

-288

8 449
-78

7 141
-50

19 153
8 449
-222

1 201
7 141
-200

8 371

7 091

27 380

8 142

Periodens kassaflöde
Likvida medel vid periodens början
Kursdifferenser i likvida medel

1 615
19 185
-399

6 542
338
-8

13 943
6 872
-414

6 839
16
17

Likvida medel vid periodens slut

20 401

6 872

20 401

6 872

(TSEK)
Den löpande verksamheten
Rörelseresultat
Justeringar för poster som inte ingår i
kassaflödet:
Erhållen ränta
Erlagd ränta
Inkomstskatt att erhålla
Kassaflöde från den löpande
verksamheten före förändringar av
rörelsekapital
Kassaflöde från förändringar i
rörelsekapital
Minskning(+)/ökning(-) av övriga
kortfristiga fordringar
Minskning(-)/ökning(+) leverantörsskulder
Minskning(-)/ökning(+) av övriga
kortfristiga skulder
Kassaflöde från den löpande
verksamheten

Finansieringsverksamheten
Nyemission
Nyemission
Amortering av lån
Kassaflöde från
finansieringsverksamheten
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Resultaträkning i sammandrag – moderbolaget
2016-10-01
2016-12-31

2016-01-01
2016-12-31

2015-11-25
2015-12-31

0

0

0

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader

-1 673

-3 871

-502

Rörelseresultat

-1 673

-3 871

-502

98

99

0

(TSEK)
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning

Resultat från finansiella poster
Övriga ränteintäkter och
liknande intäkter
Räntekostnader och liknande
kostnader
Resultat efter finansiella poster

0

-1

0

-1 575

-3 773

-502

Resultat före skatt

-1 575

-3 773

-502

ÅRETS RESULTAT

-1 575

-3 773

-502
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Balansräkning i sammandrag – moderbolaget
(TSEK)

2016-12-31

2015-12-31

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag
Summa finansiella anläggningstillgångar

19 359
19 359

1 341
1 341

Summa anläggningstillgångar

19 359

1 341

11 250
125
155
11 530

134
215
9
358

1 758

6 872

Summa omsättningstillgångar

13 288

7 230

SUMMA TILLGÅNGAR

32 647

8 571

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Fordringar hos koncernföretag
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa kortfristiga fordringar
Kassa och bank
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Balansräkning i sammandrag – moderbolaget
(TSEK)

2016-12-30

2015-12-31

1 439
1 439

808
808

Fritt eget kapital
Överkursfond
Balanserad vinst eller förlust
Årets resultat
Summa fritt eget kapital

34 644
-502
-3 773
30 369

7 673
0
-502
7 171

Summa eget kapital

31 808

7 979

201
638
839

0
592
592

32 647

8 571

0
1 156

0
1 156

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital (6 938 044 aktier)
Bundet eget kapital

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
POSTER INOM LINJEN
Ställda säkerheter
Ansvarsförbindelser
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Förändring av eget kapital – moderbolaget
Aktiekapital

Överkursfond

Årets resultat

Summa eget kapital

601

740

0
-502

207
207
808

6 934
6 934
7 674

1 341
-502
7 141
7 141
7 980

Aktiekapital

Överkursfond

Balanserad vinst
eller förlust

Årets resultat

Summa eget
kapital

808

7 673

0

-502

7 979

-502

502
-3 773

0
-3 773

(TSEK)
Nybildning genom apportemission
Årets resultat
Riktad nyemission
Summa transaktioner med aktieägare
Utgående balans per 31 december 2015

(TSEK)
Ingående balans per 1 januari
2016
Disposition av föregående års
resultat
Årets resultat
Transaktioner med ägare:
Riktad nyemission*
Nyemission TO 1*
Summa transaktioner med
aktieägare
Utgående balans per 31
december 2016

0
-502

441
190

18 712
8 259

631

26 971

0

0

27 602

1 439

34 644

-502

-3 773

31 808

* I överkursfond ingår avdrag för kapitalanskaffningskostnader med 1 502 TSEK.
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19 153
8 449

Kassaflödesanalys i sammandrag – moderbolaget
2016-10-01
2016-12-31

2016-01-01
2016-12-31

2015-11-25
2015-12-31

-1 673

-3 871

-502

98
0

99
-1

0
0

-1 575

-3 773

-502

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

-4 729
-87
620

-11 172
201
46

-358

Kassaflöde från den löpande verksamheten

-5 771

-14 698

-268

Investeringsverksamheten
Investeringar i övriga finansiella anläggningstillgångar

-18 018

-18 018

0

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-18 018

-18 018

0

Finansieringsverksamheten
Nyemission
Nyemission TO 1

0
8 448

19 153
8 448

7 141
0

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

8 448

27 601

7 141

-15 341
17 099

-5 115
6 873

6 873
0

1 758

1 758

6 873

(TSEK)
Den löpande verksamheten
Rörelseresultat
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet:
Erhållen ränta
Erlagd ränta
Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändringar av rörelsekapital

Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid periodens slut
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592

Bolagsinformation
RhoVac AB – moderbolag
Firmanamn
Handelsbeteckning
ISIN-koder
Säte och hemvist
Organisationsnummer
Datum för bolagsbildning
Datum när bolag startade sin verksamhet
Land för bolagsbildning
Juridisk form
Lagstiftning
Adress
Telefon
Hemsida
Revisor

RhoVac AB
”RhoVac”. Aktier är föremål för handel på AktieTorget, vilket
inte är en reglerad marknad.
Aktiernas ISIN-kod är SE0007784319.
Lund kommun, Skåne län, Sverige
559037-2271
2015-11-25
2015-11-25
Sverige
Publikt aktiebolag
Svensk rätt och svenska aktiebolagslagen
c/o Medicon Village AB, Scheelevägen 2, 223 81 Lund
+45 4083 2365
www.rhovac.com
Deloitte AB (Box 386, 201 23 Malmö), huvudansvarig revisor
Elna Lembrér Åström

RhoVac ApS – dotterbolag
Land för bolagsbildning
Land från var dotterbolag driver verksamhet
Organisationsnummer
Ägarandel

Danmark
Danmark
31159008
100 procent
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