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Immunterapi – nytt fokus inom cancerforskning
• RhoVac utvecklar ett immunterapeutisk läkemedel, en ny
behandling av metastaserande cancer
 Använder kroppens
eget naturliga försvarssystem, immunsystemet
 T-celler - ”mördarceller”
- kan eliminera
cancerceller
• Vi samarbetar med kroppens immunförsvar
- istället för att motarbeta det
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Ett unikt läkemedel mot metastaserande cancer
• Läkemedel riktat mot proteinet
RhoC, som är överuttryckt i alla
metastaserande cancerceller
• En målstyrd terapi, väl
anpassad för kombinationsbehandling av cancer:
Proteinet RhoC

 Behandla eller ta bort modertumör med konventionell
behandling (t.ex. kemoterapi, strålning, kirurgi)
 Undgå metastaser med ett terapeutiskt cancervaccin
målinriktat mot RhoC
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På väg mot klinisk fas I/IIa-studie
 Utveckling av läkemedelssubstans
 Start av toxikologisk studie.
 Förbereda notering på AktieTorget.

2015





2016

2017

2018

Toxikologisk studie rapporteras
Produktion av studie medicin
Godkännande av ansökan om start av klinisk studie
Start av klinisk fas I/IIa-studie.





Slutbehandling av patienter i klinisk studie
Rapportering av resultat
Forskning
Planering av nästa indikation och fas IIb-studie.
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Forskningsteam i världsklass
• Forskningsteamet bakom RhoVac är
internationellt erkänt för forskning av
både vetenskapligt och kommersiellt
intresse:
 SurVac-projektet, sålt till Merck KGaA,
Tyskland, är nu i klinisk fas IIb
 IDO-projektet, sålt till IO Biotech ApS,
Danmark, med NOVO Seeds som leadinvestor, är nu i fas II

Ledningsgruppen hos CCIT: Prof. Inge Marie Svane,
Prof. Per thor Straten och Prof. Mads Hald Andersen

• Danska läkemedelsverket (DHMA) har bekräftat att RhoVacs plan
att starta klinisk fas I/IIa-studie kan godkännas så snart den
toxikologiska studien enligt GLP genomförts.
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Vetenskaplig bakgrund
Dendritisk cell (DC)

DC som tar upp
antigen blir
“antigenpresenterande celler”
(APC)

“Mördarceller” som bekämpar en cancercell

“APC” interagerar med
“naiva” T-celler som skolas
att känna igen ett antigenfragment och härigenom
utvecklas till”mördarceller”.
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Om ”mördarceller”
möter celler som
presenterar antigenfragment, attackerar
de dessa celler och
eliminerar dem.
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Kort utvecklingstid
”Proof-of-Principle” pre-kliniska studier avslutade
 RV001 tas upp av DC celler och
presenterar ett “fingeravtryck” av
RhoC på cellernas yta
 Naiva T cell skolas att avdöda cancer
celler med RhoC ”fingeravtryck”.
 RhoC-specifika ”mördarceller”
eliminerar cancerceller.
Pre-toxikologisk studie i mus avslutad. Inga observationer.

 Studien repeteras enligt ”GLP” startad december 2015.
Processutveckling av läkemedelssubstans avslutad
 Första satsen levereras vecka 49 2015. GMP
produktion startad januari 2016.
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Klinisk utveckling
Första indikationen: Icke-småcellig lungcancer
• Målgrupp
– Patienter med diagnostiserad metastaserande cancer
• Mål
– Att utvärdera säkerheten i RV001-behandling
– Att utvärdera om RV001 kan aktivera
RhoC-specifika ”mördarceller”
– Att utvärdera effekt på metastaser
– Att utvärdera varaktigheten
av immuneffekt
• Antal patienter
– 20 – 30 patienter
1,5 miljoner patienter diagnostiseras med
icke-småcellig lungcancer varje år
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Erfaren ledningsgrupp
Anders Ljungqvist, MSc.Pharm, VD, CSO & medgrundare
•
•
•
•

35+ års erfarenhet inom farmaceutisk och biotech-industrin
Bred erfarenhet inom QA, regulatoriska frågor, formulering och projektutveckling
Framgångsrik exit av SurVac ApS
Äger 29,5 procent i RhoVac AB genom sitt helägda bolag RQ Solutions ApS

Henrik Stage, MSc, Finance, CFO
• 25+ års erfarenhet från ledande positioner inom biotech- och finanssektorn
• Framgångsrik exit i 2014 med Santaris Pharma (till Roche for 450m$); 14 pharma deals
• Partner i Ventac Partners, ägt av Ventac Holdings (Cyprus) Limited som äger 25,7 procent i RhoVac AB

Prof. Mads Hald Andersen, MSc.Eng, Dr.Tech, Vetenskaplig rådgivare & medgrundare
•
•
•
•

Bred forskningserfarenhet inom immunterapi , specifikt cancervacciner
Författare av flertalet artiklar om immunologi och immunterapi
Framgångsrik exit av SurVac ApS
Äger 50 procent av Thorhald Holding APS, som äger 18,2 procent i RhoVac AB

Prof. Per thor Straten, MSc.Biology, Vetenskaplig rådgivare & medgrundare
•
•
•
•

Bred forskningserfarenhet inom immunterapi , specifikt cancervacciner
Författare av flertalet artiklar om immunologi och immun terapi
Framgångsrik exit av SurVac ApS
Äger 50 procent av Thorhald Holding APS, som äger 18,2 procent i RhoVac AB
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Erfaren styrelse
Mikael Ørum, styrelseordförande
• Utbildning inom bank, finans och juridik
• 35+ års erfarenhet från biotech- och finanssektorn
• Partner i Ventac Partners, ägt av Ventac Holdings (Cyprus) Limited som äger 25,7 procent i RhoVac
AB

Cristina Glad, oberoende styrelseledamot
• Executive MBA samt är entreprenör och teknologie doktor inom biokemi
• 25+ års erfarenhet från ledande positioner inom biotech-industrin

Lars Hedbys, styrelseledamot
•
•
•
•

Civilingenjörsexamen från Chalmers Tekniska Högskola
30+ års erfarenhet inom life-science
20+ år på ledande befattningar inom life-science
Partner i Ventac Partners, ägt av Ventac Holdings (Cyprus) Limited som äger 25,7 procent i RhoVac AB

Anders Ljungqvist, styrelseledamot
• VD i RhoVac
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Våra patent ger långt skydd
• Patentstatus (PCT inlämnad december 2008):






AU – utfärdat (dec 2028)
USA – utfärdat (mar 2032)
Japan – utfärdat (dec 2028)
EU – pending
Canada – pending
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Marknaden – 14 miljoner patienter om året
• Initialt kommer vi att fokusera på icke-småcellig
lungcancer
 Marknadsvärde 2014, US$6,1Bn (enligt Researchmoz Global Pvt
Ltd.)

• RhoVacs läkemedelskandidat kan potentiellt användas i
alla metastaserande cancerformer. I efterföljande
indikationer starter klinisk utveckling med fas IIb och
kortare utvecklingstid kan förväntas
 Marknadsvärdet i 2014, totala cancermarknaden var US$100Bn
(enligt IMS Institute)
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På väg mot notering
• RhoVac är på väg mot fas IIa med en unik
immunterapi mot metastaserande cancer
• Forskarteam i värdsklass
• Kort utvecklingstid – långt patentskydd
• En global marknad med potentiellt 14
miljoner patienter om året
• På väg mot notering på AktieTorget
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Planerad emission och inför planerad notering
– erbjudande i korthet
• Teckningstid: 21 januari – 4 februari 2016
• Teckningskurs: 16,60 per unit. En unit består av två aktier och
en teckningsoption
• Emissionsvolym: initialt cirka 20 335 000 SEK genom aktier.
Ytterligare cirka 10 167 500 SEK genom tecknings-optioner
under 15 november – 6 december 2016
• Värdering: cirka 37,3 MSEK (pre-money)
• Teckningsförbindelser: Ca. 12 MSEK
• Marknadsplats: RhoVac har ansökt om notering på
AktieTorget. Första dag för handel beräknas att bli 9 mars
2016
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Unik immunterapi mot metastaserande cancer

Kontakt:
Henrik Stage, CFO
hstage@ventac-partners.com
Tel: +45 4026 0900
Anders Ljungqvist, VD
alj@rhovac.com
Tel:+45 4083 2365
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