UNIK IMMUNTERAPI MOT METASTASERANDE
CANCER
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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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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 II
 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

Center for Cancer Immune Therapy
Det övergripande syftet med CCIT är att avsevärt förbättra vår
förmåga att överbrygga klyftan mellan forskning och klinisk
tillämpning inom cancerimmunterapi . CCIT har fokus på utveckling
av immunologisk behandling av cancer, och har en forskningsprofil
baserad på lika viktade experimentella och kliniska projekt med en
snäv sammankoppling.
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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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Vetenskaplig bakgrund
”Proof-of-Principle” i humana cancerceller
 RhoC-specifika ”mördarceller”
eliminerar cancerceller.
Demonstrerat vid at behandla
humana cancerceller med specifika
RhoC mördarceller
Live and let Die: T-celler möter en cancercell

 RV001 kopplas till ”HLA molekyl” i DC,
och presenterar ett “fingeravtryck” av
RhoC på cellernas yta
 Naiva T cell skolas att eliminera cancer
celler med RhoC ”fingeravtryck”.
Specifika RhoC ”mördarceller” kan
mätas i blodprov från cancerpatienter
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Utvecklingsplan
 Utveckling av läkemedelssubstans
 Start av toxikologisk studie
 Förbereda notering på AktieTorget

2015

2016

 Notering på AktieTorget
 Toxikologisk studie rapporteras
 Produktion av
läkemedelssubstans
 Utveckling av studie medicin
 Produktion av studie medicin
 Godkännande av ansökan om
start av klinisk studie
 Start av klinisk fas I/II-studie

2017






2018

Slutbehandling av patienter i klinisk studie
Rapportering av resultat
Forskning
Planering av nästa kliniska fas IIb-studie.
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Status, projekt-utveckling
Toxikologisk studie (GLP) – avslutad
Syfte med studien
Syftet med denna studie var att utvärdera
tolererbarhet av RV001 i en 8-veckors GLP
toxicitetstudie i möss.

Konklusion
Ingen indikation på systemisk toxicitet. Lokala reaktioner förenliga med
användning av Montanide™ noterades vid injektionsstället.
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Status, projekt-utveckling
RV001 Läkemedelssubstans

Status (september 2016)
 Process utveckling avslutad
 Analys utveckling avslutad
 Metod kvalificering avslutad
 GMP batch framställning, avslutad
 Stabilitetsstudier pågående

RV001 Läkemedelsprodukt

Status (september 2016)
 Analys utveckling avslutad
 Metod kvalificering pågående
 Formuleringsutveckling avslutad
 Processutveckling avslutad
 Produktion av teknisk batch avslutad
 Stabilitetsstudier pågående
 GMP produktion start vecka 39
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Regulatorisk utveckling
Ansökan om klinisk prövning
 Ansökan skickas samtidigt till:
 Läkemedelsverket (Lægemiddelstyrelsen)
 Etikprövningsnämnden (Etisk komite)

Inlämnande av ansökan
 RhoVac planerar at inlämna ansökan Q3 2016

Evaluering av ansökan


Maximalt 60 dagar hos Lægemiddelstyrelsen
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Klinisk utveckling
Synopsis på klinisk studie, fas I / II:
•

•
•

•
•
•

Studie
– fas I/II
Patient grupp
– patienter med diagnostiserad metastaserande cancer
Primärt mål
– att utvärdera säkerheten av RV001 vaccinations terapi, specifikt allergiska
reaktioner och reaktioner vid injektionsstället
Sekundärt mål
– att utvärdera om RV001 kan inducera
specifikt immunsvar
Design
– öppen studie med en dos-niveau av
RV001 vaccin
Antal patienter
– Ca. 20 patienter
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Status, patent
• 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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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 med SurVac 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

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 med SurVac ApS

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 med SurVac ApS

Jens D. Kristensen, MD, Dr.Med.Sci., PhD, Klinisk koordinator
• 17+ års erfarenhet inom from farmaceutisk och biotech-industrin
• 15 års klinisk erfarenhet, primärt från Skandinaviska universitets-sjukhus
• Regulatorisk erfarenhet med EMA, FDA och nationala myndigheter
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Erfaren styrelse
Mikael Ørum, styrelseordförande
• Utbildning inom bank, finans och juridik
• 35+ års erfarenhet från biotech- och finanssektorn

Cristina Glad, oberoende styrelseledamot
• Exekutive 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

Niclas Lundqvist, styrelseledamot
• Jur.kand. med lång erfarenhet som affärsjurist
• 20+ års erfarenhet från bolags-, börs- och värdepappersrätt med bolag noterade på svensk börs eller MTF

Anders Ljungqvist, styrelseledamot
• VD i RhoVac
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Bolagsprofil
Teckningsoptioner
Teckning av 1 225 000 aktier med stöd av teckningsoptioner kan
äga rum under perioden 15 november – 6 december 2016.
Teckningskursen uppgår till 8,30 SEK per aktie.
I det fall samtliga teckningsoptioner av serie TO 1 nyttjas tillförs
RhoVac cirka 10,2 MSEK.
Bolagsinformation

Affärsmodell
RhoVac avser att ut licensiera eller sälja hela
eller delar av verksamheten tidigast efter
genomförd klinisk fas I/II-studie.

Aktien
Aktien i RhoVac noterades på AktieTorget den
9 mars 2016. Pr den 30 juni 2016 uppgick
antalet aktier i RhoVac till 6 938 044 stycken

RhoVac AB
Firmanamn
Handelsbeteckning
ISIN-kod
Organisationsnummer
Land för bolagsbildning
Juridisk form
Lagstiftning
Adress

RhoVac AB
”RhoVac”
ISIN-kod SE0007784319.
SE 559037-2271
Sverige
Publikt aktiebolag
Svensk rätt och svenska aktiebolagslagen
c/o Medicon Village AB, Scheelevägen 2,
S-223 81 Lund

Telefon
Hemsida

+45 4083 2365
www.rhovac.com
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På väg mot klinisk prövning

På väg mot klinisk fas I/II med en
unik immunterapi mot
metastaserande cancer
Projekt-utvecklingen följer
tidplanen
En global marknad med potentiellt
14 miljoner nya patienter om året
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Unik immunterapi mot metastaserande cancer

Kontakt:
Anders Ljungqvist, VD
alj@rhovac.com
Tel:+45 4083 2365
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