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SAMMANFATTNING AV BOKSLUTSKOMMUNIKE 
 

 2019-10-01 – 2019-12-31 (fjärde kvartalet) 

• Koncernens nettoomsättning uppgick till 5 979 TSEK (0). 

• Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till 4 626 TSEK (-7 134). 

• Koncernens resultat per aktie uppgick till 0,09 SEK (-0,66). 

• Soliditeten uppgick till 91,4% (78,6%). 

 

2019-01-01 – 2019-12-31 (tolv månader) 
 

• Koncernens nettoomsättning uppgick till 5 979 TSEK (0). 

• Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till -38 159 TSEK (-20 212). 

• Koncernens resultat per aktie uppgick till -2,48 SEK (-1,81). 

 

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 2019 
 

Första kvartalet 2019 

 

• RhoVac meddelar den 17 januari 2019 positiva delresultat på 3- och 6-månadersuppföljningen bland 

de prostatacancerpatienter som ingår i den kliniska fas I/II-studien med läkemedels-kandidaten RV001.  

• RhoVac deltar den 28 februari 2019 vid BIO Europe Spring, Wien, Österrike.  

• RhoVac meddelar den 8 mars 2019 att Bolaget stärker ledningen genom att tillsätta Anders Månsson 

som Chief Business Officer (CBO) och vice Verkställande Direktör.  

• FDA bekräftar den 20 mars 2019 RhoVacs ansökan till ett pre-IND möte. 

 

Andra kvartalet 2019 

 

• RhoVac meddelar den 2 april att alla patienter avslutat uppföljningsfasen av den kliniska fas I/II-studien.  

• RhoVac meddelar den 4 april att Bolaget lämnat in ansökan för start av klinisk fas IIb-studie med 

läkemedelskandidaten RV001.  

• RhoVac meddelar den 25 april att vice VD och Affärsutvecklingschef Anders Månsson tillträder sin tjänst 

med start i maj.  

• RhoVac meddelar den 26 april att Bolaget erhållit positivt skriftligt svar från FDA på det nu avslutade 

pre-IND mötet.  

• RhoVac meddelar den 29 april att Bolaget genomför fullt säkerställd företrädesemission om cirka 181 

Mkr och kallar till extra bolagsstämma i RhoVac AB.  

• RhoVac publicerar den 21 maj resultat från forskningssamarbetet kring cancerstamsteller inför ASCO’s 

(American Association of Clinical Oncology) förmöte i maj 2019.  

• RhoVac håller den 29 maj en extra bolagsstämma.  
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• RhoVac offentliggör den 4 juni prospekt i samband med beslutad företrädesemission.  

• RhoVac meddelar den 5 juni att Bolaget erhållit godkännande för start av klinisk fas IIb-studie i 

Danmark.  

• RhoVac meddelar den 25 juni att Bolaget tillförs 180,9 MSEK efter slutförd företrädesemission. 

 

Tredje kvartalet 2019 

 

• RhoVac meddelar den 4 juli 2019 positiva resultat från 12-månadsuppföljning av Bolagets avslutade 

kliniska fas I/II-studie i prostatacancer. 

• RhoVac meddelar den 22 augusti 2019 att Bolaget har beviljats anslag på 2,5 miljoner Euro från 

forsknings- och innovationsprogrammet Horizon 2020.  

• RhoVac meddelar den 2 september 2019 att Bolaget optimerar ansvarsfördelningen i ledningsgruppen 

och utnämner Anders Månsson till ny verkställande direktör. Avgående VD, Anders Ljungqvist, 

fortsätter i ledningsgruppen som Chief Operating Officer.  

• RhoVac meddelar den 6 september 2019 kallelse till extra bolagsstämma om införande av ett 

långsiktigt incitamentsprogram i RhoVac AB. 

• RhoVac håller den 25 september 2019 en extra bolagsstämma.   

  

Fjärde kvartalet 2019 

 

• RhoVac erhåller den 29 oktober godkännande i Finland för start av kliniska fas IIb-studie.  

• RhoVac meddelar den 30 oktober att Gunnar Gårdemyr väljs in som ny styrelseordförande i RhoVac 

och att Mikael Ørum lämnar styrelsen och ordförandeskapet. 

• RhoVac meddelar den 4 november att den första patienten screenats i Bolagets kliniska fas IIb-studie i 

prostatacancer.  

• RhoVac rapporterar den 18 november delresultat från pågående immunologiska studier vid University 

of Tübingen i Tyskland. 

• RhoVac meddelar den 2 december att Bolaget avslutat samarbetsavtalet med Colpman Consulting Ltd. 

• RhoVac meddelar den 4 december att Steffen Wad Jørgensen rekryterats som utvecklingschef.  

 

Väsentliga händelser efter periodens utgång  
 

• RhoVac erhåller den 10 januari godkännande i Belgien och Tyskland för start av klinisk fas IIb-studie.  

• Rhovac meddelar den 6 februari att Professor Anne Ridley är utnämnd till det Vetenskapliga Rådet i 

RhoVac. 
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VD ANDERS MÅNSSON HAR ORDET  

 

 

RhoVac har efter ett händelserikt verksamhetsår uppnått flera strategiskt viktiga milstolpar 

som stärkt Bolaget i flera avseenden. Vi har format en gedigen grund för Bolagets vidare 

avancemang baserat på lovande resultat med läkemedelskandidat RV001 i både klinisk fas 

I/II-studie och i dess 12-månaders uppföljningsstudie.  

 

Resultaten ledde till att vi, efter en kapitalinförskaffning via en företrädesemission på 181m 

SEK samt ett bidrag på 27m SEK från EU’s innovations- och forskningsprogram Horizon 2020, 

kunde starta den internationella kliniska fas IIb-studien (BRaVAC), med rekrytering av minst 

175 patienter i Europa och USA. Vi har arbetat målmedvetet med att optimera studiedesignen 

för BRaVAC, dels för att öka sannolikheten för att uppnå framgångsrika resultat och dels för att erhålla de 

nödvändiga myndighetsgodkännandena för den internationella studien. BRaVAC inkluderar patienter med 

prostatacancer som avslutat en primär behandling med prostatektomi eller strålbehandling och som uppvisar 

stigande värden i den gängse markören för prostatacancer, PSA. Studiens primära mål är att utvärdera om 

behandling med RV001 kan förhindra eller begränsa progressionen av cancer.  

 

Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) beräknas den globala cancerbördan 2018 ha ökat till 18,1 miljoner nya fall 

och 9,6 miljoner cancerrelaterade dödsfall. Majoriteten av dessa cancerrelaterade dödsfall är associerade med att 

cancern metastaserar, dvs. sprider cancerceller som ger upphov till dottertumörer. RhoVacs läkemedelskandidat, 

RV001, är ett immunologiskt läkemedel som efter injektion under huden uppfattas av immunsystemet som ett 

antigen, vilket stimulerar så kallade T-celler att eliminera celler som överuttrycker ett protein som kallas RhoC, ett 

protein som överuttrycks enbart hos de cancerceller som bildat eller riskerar att bilda metastaser.   

 

En nyligen publicerad vetenskaplig översiktsartikel (RhoC: a fascinating journey from a cytoskeletal organizer to a 

Cancer stem cell therapeutic target, Journal of Experimental & Clinical Cancer Research, December 2019) visar att 

RhoC (som är RhoVacs målprotein) är absolut nödvändigt för bildandet av metastaser, samt att RhoC påverkar 

cancerstamceller och är involverat i utvecklingen av terapiresistent cancer. Mot bakgrund av RhoCs mångfacetterade 

påverkan på cancerutveckling uppmanar artikelförfattarna till utveckling av nya cancerterapier riktade specifikt mot 

RhoC. I detta område ligger RhoVac uppenbarligen i global ledarposition med sitt kliniska RV001-projekt, som 

kommer att rekrytera mer än 175 prostatacancerpatienter under de kommande månaderna.   

 

Under det fjärde kvartalet uppnådde vi en stor milstolpe för RhoVac – i samband med att vi screenade vår första 

patient i fas IIb-studien på Odense Universitetshospital i Danmark. BRaVAC fortskrider nu som en internationell 

multicenterstudie och FDA har, vid det avslutade pre-IND-mötet, givit ett positivt tillkännagivande, och vi arbetar 

därför vidare på att öppna för kliniska studier i USA. Vi har också sedan tidigare fått godkännande till att starta 

kliniska studier i Finland, Belgien och Tyskland. Övriga europeiska länder beräknas följa inom kort och vi räknar med 

att patientrekryteringen är genomförd till slutet av september 2020.  

 

Strax innan årsskiftet rekryterades Steffen Wad Jørgensen som utvecklingschef (Chief Development Officer). Vi är 

väldigt glada över att vi har lyckats rekrytera Steffen till Bolaget, då Anders Ljungqvist har flaggat för att han vill 

trappa ner sitt operativa ansvar under 2020.  Dock planerar Anders att vara kvar i styrelsen som en av de största 

aktieägarna i Bolaget. 

 

Sammantaget har RhoVac genomgått en stor transformering under verksamhetsåret och jag vill därför rikta min 

tacksamhet till alla medarbetare och konsulter som outtröttligt har arbetat för att ta projektet till den punkt där det 

är idag. RhoVac befinner sig nu i en avgörande utvecklingsfas och med anledning av detta kommer 

partnerdiskussionerna under 2020 att avancera ytterligare. Mot denna bakgrund ser jag med tillförsikt fram emot 

kommande period i utvecklingen av Bolaget och av läkemedelskandidaten RV001.  

 

 

Anders Månsson – VD, RhoVac AB  
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RHOVAC AB  

RhoVac är ett bioteknikbolag som bedriver forskning och utveckling inom immunterapi dvs genom att aktivera 

kroppens eget immunförsvar för att bekämpa sjukdomen – i detta fall cancer. Bolagets huvudfokus är utvecklingen 

av ett läkemedel med potential att förhindra eller begränsa metastasering i olika cancerformer. Celler med 

metastaserande potential genererar överuttryck (hög koncentration) av RhoC. Bolagets huvudkandidat – RV001 – 

riktas mot detta RhoC-överuttryck. 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 och i april 2019 hade alla patienterna avslutat uppföljningsfasen av studien. 

Studien konkluderade att 86 procent av patienterna visade signifikant RV001-medierat immunsvar mot RhoC och 

att behandlingen var väl tolererad bland patienterna. RhoVac fick under sommaren 2019 godkänt för att starta en 

större klinisk fas IIb-studie som kommer inkludera 175 patienter med prostatacancer. 

 

Affärsmodell och strategi 

RhoVac avser att utlicensiera eller sälja hela eller delar av verksamheten tidigast efter genomförd klinisk fas IIb-

studie. Styrelsen avser kontinuerligt att utvärdera hur värdet kan byggas i RhoVac på bästa sätt, med fokus på 

utlicensiering eller försäljning av verksamheten. 

 

Utvecklingsplan 

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

 

2020 Start av explorativa studier, pre-kliniska och/eller kliniska, i andra cancerformer 

2021 Klinisk studie avslutas. Start av 1-års-uppföljning av fas IIb 

2021 Studieresultat sammanställs 

2021/2022 Licensiering eller förvärvsaffär  

 

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. Under innevarande period har inga väsentliga förändringar avseende risk- eller osäkerhetsfaktorer inträffat. 

För mer detaljerad redovisning av risker och osäkerhetsfaktorer hänvisas till memorandumet som publicerades i 

samband med företrädesemissionen under 2019, vilken finns att tillgå på Bolagets hemsida. 

 

Aktien 

Aktien i RhoVac noterades på Spotlight Stock Market (”Spotlight”), den 9 mars 2016. Spotlight är en bifirma till ATS 

Finans AB, som är ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. Spotlight driver en handelsplattform 

(MTF). Per den 31 december 2019 uppgick antalet aktier i RhoVac till 19 047 102 stycken (9 523 551).  

 

Ägarförteckning 

För RhoVacs ägarförteckning hänvisas till Spotlight via följande länk: 

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

 

Principer för bokslutskommunikéns upprättande 

Denna bokslutskommuniké har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringslagens allmänna råd 

BFNAR 2012:1 ”K3”.  

 

Granskning av revisor 

Bokslutskommunikén har inte varit föremål för granskning av Bolagets revisor. 

 



 

 
6 

Förslag till disposition av RhoVac AB:s resultat  

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2019-01-01 – 2019-

12-31.  

 

Årsstämma och årsredovisningens tillgänglighet  

Årsstämma kommer att hållas i Lund 2020-05-12. Årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig för nedladdning 

på Bolagets hemsida (www.rhovac.se) senast tre veckor innan årsstämman. 

 

Kommande finansiella rapporter 

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

enligt följande: 

 

Delårsrapport 1  2020-05-05 

Halvårsrapport  2020-08-28 

Delårsrapport 3  2020-11-13 

Bokslutskommuniké 2021-02-12 

 
 

Avlämnande av bokslutskommuniké 

Lund, den 11 februari 2020 

RhoVac AB (publ) 

Styrelsen 

 

För ytterligare information 

Anders Månsson – VD 

Telefon: +46 73-751 72 78 

E-post: info@rhovac.com 
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Kommentar till koncernens finansiella utveckling  

 

Fjärde kvartalet 
 

Omsättning och resultat 

Nettoomsättningen för det fjärde kvartalet 2019 utgörs av anslaget från EUs innovationsfond Horizon 2020, och av 

detta anslag intäktförs 5 979 TSEK (0) i fjärde kvartalet 2019. Vidare korrigerar koncernen en bristande periodisering 

av externa omkostnader som gjordes i kvartal 3, vilket gör att Övriga externa kostnader i kvartal 4 krediteras och får 

ett positivt värde. Intäkten från Horizon 2020 samt den korrigerade kostnadsposten ger sammanlagt ett positivt 

resultat för kvartalet, vilket därför medför skatt istället för den normala skattekrediten i fjärde kvartalet. Med dessa 

korrigeringar kommer helåret 2019 att redovisas med en fullständigt korrekt periodisering.   

 

Kassaflöde 

Fjärde kvartalets kassaflöde uppgick till 687 TSEK (-3 612) och koncernen har per den 31 december 2019 en 

kassabehållning på 129 543 TSEK (16 060). Kassan stärktes jämfört med föregående år, främst genom den under 

året genomförda nyemissionen.    

 

Moderbolaget  

Moderbolagets intäkter för det fjärde kvartalet 2019 utgörs av försäljning av service till dotterbolaget, och dessa 

intäkter uppgick till 1 213 SEK (0). Moderbolagets resultat för det fjärde kvartalet 2019 uppgick till -1 280 TSEK (-1 

861). Kostnaderna är huvudsakligen relaterade till administration samt till aktiviteter som understödjer det danska 

dotterbolagets verksamhet.  

 

Hela året  

Omsättning och resultat 

Koncernens nettoomsättning för hela året utgörs av anslaget från EUs innovationsfond Horizon 2020, och av detta 

intäktförs 5 979 TSEK (0) i 2019. Resultatet för helåret 2019 i koncernen uppgick till -34 322 TSEK (-17 276). 

Kostnaderna är huvudsakligen relaterade till det kliniska utvecklingsprogrammet för RV001.  De ökade kostnaderna 

härrör sig huvudsakligen från koncernens uppstart av den stora kliniska fas-IIb-prövningen, men kostnadsökningen 

påverkar inte resultatet fullt ut pga. anslaget från Horizon 2020, som är på totalt ca. 27 miljoner SEK över tid, av vilka 

knappt 6 miljoner SEK alltså har intäktsförts under 2019. 

 

Kassaflöde 

Kassaflödet för hela året uppgick till 112 761 TSEK (6 317) och koncernen hade per den 31 december 2019 en 

kassabehållning på 129 543 TSEK (16 060).  Det positiva kassaflödet avspeglar huvudsakligen kapitaltillförsel via 

nyemission.  Totalt sett tillfördes koncernen 155 091 TSEK (21 756) genom finansieringsverksamheten.  

 

Balansräkning 

Koncernens likvida medel per den 31 december 2019 uppgick till 129 543 TSEK (16 060). Utöver koncernens likvida 

medel har koncernen förutbetalda kostnader och upplupna intäkter på 14 391 T SEK (240), samt skattefordringar 

om 3 775 TSEK (2 935). 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 det danska 

dotterbolaget att erhålla en skatteintäkt för en del av de kostnader som är hänförbara till forskning och utveckling. 

RhoVac’s tillgodohavande under ”Skattekreditordningen” för 2018 utbetalas i november 2019. Koncernens 

leverantörsskulder uppgick till 5 274 TSEK (3 459). Eget kapital uppgår till 139 751 T SEK (18 245) av en total 

balansomslutning på 152 948 T SEK (23 220). Koncernen har således både god likviditet och soliditet.  

 

Moderbolaget  

Moderbolagets intäkter för 2019 utgörs av försäljning av service till dotterbolaget och uppgick till 1 213 SEK (0). 

Resultatet för 2019 uppgick till -12 139 TSEK (-6 845). De huvudsakliga kostnaderna är relaterade till administration 

samt till aktiviteter som understödjer det danska dotterbolagets verksamhet.  
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Resultaträkning i sammandrag – koncernen 

 

 2019-10-01 2018-10-01 2019-01-01 2018-01-01 

(TSEK) 2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31 

     

Rörelsens intäkter      

Nettoomsättning 5 979 0 5 979 0 

Rörelsens kostnader     

Övriga externa kostnader 827 -6 979 -38 570 -19 154 

Personalkostnader -1 206 -115 -3 734 -994 

Rörelseresultat 5 600 -7 094 -36 325 -20 148 

     
Resultat från finansiella 

poster     
Övriga ränteintäkter och 

liknande intäkter 198 0 198 4 

Räntekostnader och liknande 

kostnader -1 172 -40  -2 032 -68 

     
Resultat efter finansiella 

poster 4 626 -7 134  -38 159 -20 212 

     

Skatt på periodens resultat -2 820 1 310 3 837 2 936 

     

PERIODENS RESULTAT 1 806 -5 824  -34 322 -17 276 
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Balansräkning i sammandrag – koncernen 

 

   

(TSEK) 2019-12-31 2018-12-31 

   

TILLGÅNGAR   

   

Anläggningstillgångar   

   

Immateriella anläggningstillgångar   

Patent 3 021 2 848 

Summa anläggningstillgångar 3 021 2 848 

   

Omsättningstillgångar   

   

Kortfristiga fordringar   

Aktuella skattefordringar 3 775 2 935 

Övriga fordringar 2 219 1 137 

Förutbetalda kostnader och upplupna 

intäkter 14 391 240 

Summa kortfristiga fordringar 20 385 4 312 

   

Kassa och bank 129 543 16 060 

   

Summa omsättningstillgångar 149 927 20 372 

   

SUMMA TILLGÅNGAR 152 948 23 220 
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Balansräkning i sammandrag – koncernen (fortsatt) 

   

(TSEK) 2019-12-31 2018-12-31 

   

Eget kapital   

Aktiekapital (19 047 102 aktier) 3 428 1 714 

   

Övrigt tillskjutet kapital 210 809 57 433 

Annat eget kapital inklusive årets resultat -74 487 -40 902 

 

Eget kapital hänförligt till  

moderföretagets aktieägare                                                            139 751 18 245 

   

Summa eget kapital 139 751 18 245 

   

Avsättningar   

Uppskjuten skatteskuld 624 595 

Summa avsättningar 624 595 

   

Kortfristiga skulder   

Leverantörsskulder 5 274 3 459 

Övriga kortfristiga skulder 265 120 

Upplupna kostnader och förutbetalda 

intäkter 7 035 801 

Summa kortfristiga skulder 12 574 4 380 

   

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 152 948 23 220 
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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 2019 1 714 57 433 -40 902 18 245 18 245 

Periodens resultat   -35 123 -35 123 -35 123 

Förändringar i redovisade värden  

på tillgångar och skulder:      

Omräkningsdifferenser   1 538 1 538 1 538 

Transaktioner med ägare:      

Nyemission  1 714 153 001 0 154 715 154 715 

Teckningsoptioner  376 0 376 376 

Summa transaktioner med aktieägare 1 714 153 377 0 155 091 155 091 

Utgående balans per 31 december 2019 3 428 210 809 -74 487 139 751 139 751 

 

 

(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 2018 1 469 35 922 -24 134 13 258 13 258 

Årets resultat   -17 276 -17 276 -17 276 

Förändringar i redovisade värden  

på tillgångar och skulder:      

Omräkningsdifferenser   507 507 507 

Transaktioner med ägare:       

Nyemission 245 21 511 0 21 756 21 756 

Summa transaktioner med aktieägare 245 21 511 0 21 756 21 756 

Utgående balans per 31 december 2018 1 714 57 433 -40 902 18 245 18 245 
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Kassaflödesanalys i sammandrag – koncernen 

 

 2019-10-01 2018-10-01 2019-01-01 2018-01-01 

(TSEK) 2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31 

     

Den löpande verksamheten     

Rörelseresultat 5 600 -7 094 -36 325 -20 148 

Justeringar för poster som inte 

ingår i kassaflödet: 55  55  

Erhållen ränta 198 0 198 4 

Erlagd ränta  -1 172 -40  -2 032 -68 

Betald inkomstskatt 2 986 2 229 2 986 2 229 

Kassaflöde från den löpande 

verksamheten  

före förändringar av 

rörelsekapital-                  7 667 -4 905  -35 118 -17 983 

     
Kassaflöde från förändringar i 

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

kortfristiga fordringar  -14 798 -819  -15 233 849 

Minskning(-)/ökning(+) 

leverantörsskulder 1 626 1 971 1 814 1 527 

Minskning(-)/ökning(+) av övriga 

kortfristiga skulder 5 817 342 6 380 675 

Kassaflöde från den löpande 

verksamheten 311 -3 411  -42 157 -14 932 

     

Investeringsverksamheten     
Förvärv av immateriella 

anläggningstillgångar 0 -201 -173 -506 

Kassaflöde från 

investeringsverksamheten 0 -201 -173 -506 

     

Finansieringsverksamheten     

Nyemission  0 0 166 237 24 489 

Emissionskostnader 0 0 -11 522 -2 733 

Optionsprogram 376 0 376 0 

Kassaflöde från 

finansieringsverksamheten 376 0 155 091 21 756 

     

Periodens kassaflöde 687 -3 612 112 761 6 317 

Likvida medel vid periodens början 129 044 19 669 16 060 9 428 

Kursdifferenser i likvida medel -187 2 722 315 

Likvida medel vid periodens slut 129 543 16 060 129 543 16 060 
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Resultaträkning i sammandrag – moderbolaget 

 

 2019-10-01 2018-10-01 2019-01-01 2018-01-01 

(TSEK) 2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31 

     

Rörelsens intäkter     

Nettoomsättning 1 213 0 1 213 0 

Rörelsens kostnader     

Övriga externa kostnader -980 -2 005 -9 276 -6 083 

Personalkostnader -1 206 -115 -3 734 -994 

Rörelseresultat -972 -2 120 -11 796 -7 077 

     

Resultat från finansiella poster     

Övriga ränteintäkter och liknande intäkter 801 263 801 263 

Räntekostnader och liknande kostnader -1 109 -4 -1 143 -31 

Resultat efter finansiella poster -1 280 -1 861 -12 139 -6 845 

     

     

Resultat före skatt -1 280 -1 861  -12 139 -6 845 

     

Skatt på periodens resultat 0 0 0 0 

     

PERIODENS RESULTAT -1 280 -1 861 -12 139 -6 845 
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Balansräkning i sammandrag – moderbolaget 
 

   

(TSEK) 2019-12-31 2018-12-31 

   

   

TILLGÅNGAR   

   

Anläggningstillgångar   

   

Finansiella anläggningstillgångar   

Andelar i koncernföretag 156 359 19 359 

Fordringar hos koncernföretag 0 18 683 

 156 359 38 042 

   

Summa anläggningstillgångar 156 359 38 042 

   

Omsättningstillgångar   

   

Kortfristiga fordringar   

   

Övriga fordringar 1 390 100 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 300 187 

Summa kortfristiga fordringar 1 689 287 

 
 

 

Kassa och bank 30 886 7 323 

   

Summa omsättningstillgångar 32 575 7 610 

   

SUMMA TILLGÅNGAR 188 935 45 652 
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Balansräkning i sammandrag – moderbolaget (fortsatt)  

 

   

(TSEK) 2019-12-31 2018-12-31 

   

Eget kapital   

Bundet eget kapital   

Aktiekapital (19 047 102 aktier) 3 428 1 714 

   

 3 428 1 714 

   

Fritt eget kapital   

Överkursfond 210 683 57 307 

Balanserad vinst eller förlust -14 448 -7 603 

Årets resultat -12 139 -6 845 

 47 069 42 858 

   

Summa eget kapital 50 497 44 572 

   

Kortfristiga skulder   

Leverantörsskulder 115 257 

Övriga kortfristiga skulder 266 120 

Upplupna kostnader och förutbetalda 

intäkter 1 029 704 

Summa kortfristiga skulder 1 410 1 080 

   

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 188 935 45 652 
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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 2019 1 714 57 307 -7 603 -6 844 44 573 

Disposition av föregående års resultat   -6 844 6 844 0 

Årets resultat    -12 139 -12 139 

Transaktioner med ägare:      

Nyemission*  1 714 153 001   154 715 

Teckningsoptioner  376   376 

Summa transaktioner med aktieägare 1 714 153 377 0 0 155 091 

Utgående balans per 31 december 

2019 3 428 210 683 -14 448 -12 139 187 525 

      
* I överkursfond ingår avdrag för kapitalanskaffningskostnader med 26 233 tkr. 

 

 

 

    

(TSEK) 

Aktie- 

kapital 

Överkurs- 

fond 

Balanserad 

vinst eller 

förlust 

Årets 

resultat 

Summa 

eget 

kapital 

      

Ingående balans per 1 januari 2018 1 469 35 796 -4 275 -3 328 29 662 

Disposition av föregående års resultat   -3 328 3 328 0 

Årets resultat    -6 844 -6 844 

Transaktioner med ägare:       

Nyemission** 245 21 511   21 756 

Summa transaktioner med 

aktieägare 245 21 511 0 0 21 756 

Utgående balans per 31 december 

2018 1 714 57 307 -7 603 -6 844 44 573 

      
** I överkursfond ingår avdrag för kapitalanskaffningskostnader med 2 733 tkr.  
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Kassaflödesanalys i sammandrag – moderbolaget 

 

 2019-10-01 2018-10-01 2019-10-01 2018-01-01 

(TSEK) 2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31 

     

Den löpande verksamheten     

Rörelseresultat -972 -2 120 -11 796 -7 077 

Justeringar för poster som inte ingår i 

kassaflödet:     

Erhållen ränta 801 263 801 263 

Erlagd ränta -1 109 -4 -1 143 -31 

Kassaflöde från den löpande 

verksamheten före förändringar av 

rörelsekapital -1 280 -1 861 -12 139 -6 845 

     
Kassaflöde från förändringar i 

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

kortfristiga fordringar -1 115 -63 -1 401 48 

Minskning(-)/ökning(+) leverantörsskulder -789 -222 -142 -697 

Minskning(-)/ökning(+) av övriga 

kortfristiga skulder -187 245 472 683 

Kassaflöde från den löpande 

verksamheten -3 370 -1 901 -13 210 -6 811 

     

Investeringsverksamheten     

Investeringar i övriga finansiella tillgångar -137 000 0 -137 000 0 

Förändring långfristiga lån dotterbolag 68 691 -263 18 683 -8 256 

Kassaflöde från 

investeringsverksamheten -68 309 -263 -118 317 -8 256 

     

Finansieringsverksamheten     

Nyemission 0 0 166 237 21 756 

Emissionskostnader 0 0 -11 522 0 

Optionsprogram 376 0 376 0 

Kassaflöde från 

finansieringsverksamheten 376 0 155 091 21 756 

     

Periodens kassaflöde -71 304 -2 164 23 563 6 689 

Likvida medel vid periodens början 102 190 9 487 7 323 636 

Likvida medel vid periodens slut 30 886 7 323 30 886 7 323 
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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 c/o Medicon Village AB, Scheeletorget 1, 223 81 Lund 

Telefon +46 73-751 72 78 

Hemsida www.rhovac.com 

Revisor Deloitte AB (Box 386, 201 23 Malmö), 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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