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DETTA ÄR KANCERA

Kancera AB utvecklar läkemedel mot cancer och inflammationssjukdomar i laboratorier i Karolinska Institutet 
Science Park i Stockholm och sysselsätter cirka 20 personer. Aktien handlas på NASDAQ First North Premier. 
Antalet aktieägare uppgick per den 29 december 2017 till cirka 7300. FNCA Sweden AB är Kancera AB:s Certified
Adviser. Professor Carl-Henrik Heldin, Professor Håkan Mellstedt och Dr. Charlotte Edenius är vetenskapliga 
rådgivare och styrelseledamöter i Kancera AB.

Att utveckla patentskyddade läkemedel, som kan förlänga liv och minska vårdkostnader, för försäljning till 
internationell läkemedelsindustri och vidare klinisk prövning.

Utlicensiering av läkemedelskandidater förväntas ske mot delbetalningar vid signatur och milstolpar i 
produktutveckling (typiskt sett vid inledning av klinisk fas I, II, III och vid registrering) samt royaltyintäkter.

Under 2006 avknoppades Pharmacias och Biovitrums enhet för 
utveckling av läkemedelskandidater till bolaget iNovacia. Under 2008 
startade iNovacia läkemedelsutveckling i samarbete med forskare vid 
Karolinska Institutet. 

I maj 2010 bildade forskare från cancercentrum Karolinska, iNovacia AB 
och en grupp privata investerare Kancera AB genom tillskott av kapital 
och två läkemedelsprojekt inom cancer.

NASDAQ godkände Kancera AB för upptagande till handel på First 
North med första handelsdag den 25 februari 2011. I mars 2013 
förvärvade Kancera AB ett komplett utvecklingslaboratorium för 
läkemedel från sitt nu avvecklade dotterbolag iNovacia AB varefter 
läkemedelsutveckling sker i egen regi inom Karolinska Institutet Science 
Park, Stockholm.

Inför byte av segment för notering från Nasdaq First North till Nasdaq 
First North Premier, vilket skedde den 28 oktober 2016, bildades 
dotterbolaget Kancera Förvaltning AB varefter Kancera fr.o.m. andra 
kvartalet 2016 övergick till redovisning i enlighet med IFRS i Koncernen 
och RFR2 i Moderbolaget samt i enlighet med årsredovisningslagen.

Historik

Affärsmodell
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Under 2017 ökade antalet nyregistrerade läkemedel jämfört 
med 2016. Cancer var den sjukdom som flest nya läkemedel 
riktades mot. Ett av dessa, Enasidenib, bidrog Kancera till 
utvecklingen av genom att identifiera den kemiska 
grundsubstans som läkemedlet bygger på1. Enasidenib 
används som behandling mot Akut Myeloid Leukemi (AML).

Inom inflammationsområdet var presentationen av resultaten 
från Novartis s.k. CANTOS-studie (Canakinumab2 Anti-
inflammatory Thrombosis Outcomes Study) en av de stora 
händelserna under 2017. 

I studien visades för första gången övertygande kliniska bevis 
för att en anti-inflammatorisk behandling minskar risken för 
komplikationer efter hjärtinfarkt. Dessutom visade de 
uppföljande analyserna av studien en överraskande stark och 
dos-beroende minskning av lungcancer i patienterna som 
behandlades med Novartis antiinflammatoriska läkemedel.

CANTOS-studiens fynd ger därmed också stöd för den vidare 
utveckling av Kanceras KAND567 som på ett nytt sätt styr 
immunsystemet. Att Kancera nu väljer att utveckla KAND567

VD HAR ORDET
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mot cancer och hjärt-kärlinflammation underbyggs ytterligare av både egna och oberoende forskares resultat i 
sjukdomsmodeller och studier av biomarkörer i människa. Målet för denna utveckling är att bromsa en aggressiv 
utveckling av vissa former av lymfom (en form av blodcancer) och minska hjärt-kärlskada efter infarkt.

I den nyligen avslutade kliniska Fas I-studien i Fractalkineprojektet har vi kunnat konstatera att resultaten visar att 
KAND567 blockerar Fractalkinesystemet så som vi hoppats och att läkemedelskandidaten tolereras väl i doser upp till 
nivåer som ligger fem till tio gånger över den beräknade effektiva dosen.

Vi kommer nu jobba vidare på att fördjupa vår förståelse för hur KAND567 påverkar levern i relation till de 
eftersträvade farmakologiska effekterna för att ta fram underlag för en klinisk utvecklingsplan för såväl kronisk som 
akut behandling av inflammatoriska sjukdomar och cancer. Att det finns stöd för nyttan av en kortvarig behandling 
med KAND567 mot till exempel hjärtinfarkt ger projektet ytterligare möjligheter med den goda säkerhetsmarginal vi 
sett vid akut behandling.

I och med att Kanceras huvudsakliga resurser under 2017 lagts på Fractalkineprojektet, har våra övriga 
läkemedelsprojekt bromsats något. Studier pågår dock för att identifiera bolagets nästa läkemedelskandidat för klinisk 
utveckling i ROR-, PFKFB3- och HDAC6-projekten.  

Thomas Olin
VD Kancera AB (publ)

1 Kancera har fått fullt betalt för bolaget bidrag till utvecklingen av Enasidenib. Enasidenib ägs av amerikanska Agios och Celgene.
2 Canakinumab är en antikropp mot IL1beta.
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• Nettoomsättning för perioden uppgick till 0,1 MSEK (0,3 MSEK). För det 
fjärde kvartalet blev omsättningen 0,0 MEK (0,1 MSEK).

• FoU-kostnader för perioden uppgick till 51,1 Mkr (19,1 Mkr) varav fjärde 
kvartalet utgjorde 11,2 Mkr (5,8 Mkr)

• Rörelseresultatet för perioden uppgick till -56,1 Mkr (-22,3 Mkr) varav 
fjärde kvartalet utgjorde -11,9 Mkr (-6,5 Mkr)

• Resultat efter finansiella poster för perioden uppgick till -56,2 Mkr 
(-22,3 Mkr) varav fjärde kvartalet utgjorde -12,0 Mkr (-6,5 Mkr)

• Resultat per aktie uppgick för perioden uppgick till -0,39 kr (-0,19 kr) 
varav fjärde kvartalet utgjorde -0,08 kr (-0,05 kr)

• Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick till 
-53,5 Mkr (-23,1 Mkr) varav fjärde kvartalet utgjorde -18,6 Mkr (-5,7 
Mkr)

• Eget kapital uppgick per den 31 december 2017 till 38,7 Mkr (59,5 Mkr) 
eller 0,26 kr (0,45 kr) per aktie

• Soliditeten uppgick per den 31 december 2017 till 76 procent (82 
procent). Likvida medel uppgick den 31 december 2017 till 27,8 Mkr 
(57,8 Mkr).

PERIODEN JAN - DEC 2017  
I KORTHET
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VIKTIGA HÄNDELSER UNDER 
FJÄRDE KVARTALET

• Kancera AB rapporterade att bolagets ROR-hämmare KAN0441571 efter 
behandling var tredje dag under tretton dagar effektivt eliminerade ROR1-
bärande leukemiceller i en musmodell av mänsklig kronisk lymfatisk leukemi.

• Kancera AB meddelade att bolaget har gjort den andra delbetalningen för 
Fractalkineprojektet enligt avtal med Acturum Real Estate AB.

• Kancera AB meddelade att rättigheter till Fractalkineprojektet inom området 
lungsjukdomar har förvärvats från AstraZeneca AB samt Acturum Real 
Estate AB vilket innebär att Kancera AB nu har full kontroll över rättigheterna 
till projektet.

• Kancera AB rapporterade att Fas I-studien i Fractalkineprojekt har avslutats. 
I studien har läkemedelsegenskaper, säkerhet och tolerabilitet
dokumenterats för KAND567. Resultaten är nu föremål för kvalitetskontroll 
och analys. Enligt föreliggande plan beräknas dessa resultat kommuniceras 
under februari 2018.

VIKTIGA HÄNDELSER EFTER FJÄRDE KVARTALETS UTGÅNG

5

• Kancera AB har rapporterat resultat från en Fas I-studie i friska försökspersoner med den immunreglerande 
läkemedelskandidaten KAND567. Studien har visat att KAND567 är säker och väl tolererad upp till 
plasmakoncentrationer som var fem till tio gånger högre än den beräknade effektiva nivån för terapeutisk effekt i 
människa. Vid ytterligare höjning av dosen noterades en reversibel förhöjning av markörer för leverpåverkan. 
Resultaten visade även att KAND567 blockerar Fractalkine-systemet genom att minska antalet Fractalkine-
receptorer på ytan av immunceller.

• Kancera har vidare rapporterat resultat från tre prekliniska sjukdomsmodeller som visar på hjärt-kärl-skyddande 
egenskaper av KAND567. 

• Bolaget har meddelat att det nu utvärderar förutsättningar för fortsatt klinisk utveckling av KAND567 mot cancer 
och inflammationsorsakade skador i hjärta och kärl, t.ex. i samband med infarkt. 
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Bolaget har fyra läkemedelsprojekt i portföljen:

• KAND567 - Blockerare av Fractalkinereceptorn CX3CR1 för behandling av inflammationssjukdomar 
och cancer. Blockerare av CX3CR1 motverkar inflammation och metastasering genom att förhindra att 
cancer- och immunceller infiltrerar friska vävnader.

• ROR-hämmare för behandling av cancer. Hämmare av ROR omprogrammerar cancercellerna så att de 
destruerar sig själva. ROR-hämmare har i laboratoriet visat sig fungera på celler från både solida tumörer 
och blodcancer (leukemi och lymfom).

• PFKFB3-hämmare för behandling av cancer. Hämmare av PFKFB3 stryper energitillförseln av glukos till 
solida tumörer, samt minskar cancercellers förmåga att reparera sitt DNA vilket tillsammans kan öka 
tumörens känslighet för andra cancerterapier.

• HDAC6-hämmare för behandling av cancer. HDAC6-hämmare syftar främst till att öka kapaciteten hos 
patientens immunsystem att känna igen och eliminera cancerceller samt att förhindra cancercellers 
förmåga att spridas.

LÄKEMEDELSUTVECKLING 

Läs mer om projektportföljen, aktuell projektstatus och patentportföljen i Projektrapporten på 
vår webbsida: www.kancera.se
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http://www.kancera.se/
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FINANSIELLA UTVECKLINGEN I 
SAMMANDRAG
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Fjärde kvartalet, oktober – december 2017

• Kancera AB:s verksamhet var i huvudsak utveckling av läkemedel.
• Nettoomsättningen under fjärde kvartalet uppgick till 0,0 MSEK (0,1 MSEK)
• Kostnaderna under fjärde kvartalet uppgick till 12,1 Mkr (6,6 Mkr) fördelat på kostnader för forsknings- och 

utvecklingskostnader 11,2 Mkr (5,8 Mkr), samt övriga försäljnings- och administrativa kostnader 0,9 Mkr (0,8 
Mkr). 

• Resultat per aktie för fjärde kvartalet uppgick, baserat på ett vägt genomsnitt av antalet utestående aktier, till -
0,08 kr (-0,05 kr).

• Resultatet efter finansiella poster uppgick till -12,0 Mkr (-6,4 Mkr).

KOMMENTARER TILL DEN 
FINANSIELLA UTVECKLINGEN 

INTÄKTER OCH RESULTAT

Ökade kostnader för perioden i jämförelse med motsvarande period 2016 är i huvudsak hänförligt till ökade 
forsknings- och utvecklingskostnader som uppkommit till följd av att Kanceras läkemedelsprojekt har avancerat från 
forsknings- till utvecklingsfas. Efter förvärv av dotterbolaget Kancera Förvaltning AB upprättas delårsrapporter fr.o.m. 
kvartal 2, 2016, i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen. Övergången till nya redovisningsprinciper innebar 
inga effekter på resultat- eller balansräkningen för perioden 1 januari - 31 mars 2016 som har redovisats enligt tidigare 
principer eller de jämförelsesiffror som använts nedan under kommentarer från föregående år gällande moderbolaget 
Kancera AB
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• Nettoomsättningen under verksamhetsåret uppgick till 0,1 MSEK (0,3 MSEK)
• Kostnaderna under perioden uppgick till 56,4 Mkr (22,5 Mkr) fördelat på kostnader för forsknings- och 

utvecklingskostnader 51,1 Mkr (19,1 Mkr), samt övriga försäljnings- och administrativa kostnader 5,3 Mkr 
(3,4 Mkr). 

• Totalt har EU utbetalat 7,5 Mkr till Kancera AB för A-PARADDISE projektet som är en del av Europeiska 
Unionens 7e ramprogram. EU har efter den godkända slutrapportering av projektet utbetalat den sista delen av 
bidraget om ca 1,4 MKr samt en extra utbetalning utöver budget om ca 180 tkr som kompensation för kostnader 
utöver budget. Sammantaget innebär det att 2017 belastas med ca 76 tkr för projektet. Till följd av EUs 
godkännande av slutrapport intäktsförs pågående arbete motsvarande 4,3 Mkr vilket sker genom avräkning mot 
havda kostnader.

• Resultat per aktie för perioden uppgick, baserat på ett vägt genomsnitt av antalet utestående aktier, till -0,39 kr 
(-0,19 kr).

• Resultatet efter finansiella poster uppgick till –56,2 Mkr (-22,3 Mkr).

Perioden januari – december 2017
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FINANSIELL STÄLLNING OCH 
LIKVIDITET  
BALANSRÄKNING OCH KASSAFLÖDE

Totalt eget kapital uppgick per den 31 december 2017 till 
38,7 Mkr (59,5 Mkr)

Kancera AB:s soliditet per den 31 december 2017 var 76 
procent (82 procent). Eget kapital per aktie var 0,26 kr 
(0,45 kr)

Kassaflödet uppgick till -18,3 Mkr (-5,2 Mkr) under fjärde 
kvartalet. Kassaflödet från den löpande verksamheten 
uppgick till -18,6 Mkr (-5,7 Mkr) eller -0,12 kr per aktie 
(-0,04 kr) och från finansieringsverksamheten uppgick det till 
0,0 Mkr (3,1 Mkr)

Kancera AB:s likvida medel uppgick per den 31 december 
2017 till 27,8 Mkr (57,8 Mkr). 

MEDARBETARE

Kancera AB hade ca 20 heltidsanställda inklusive 2 EU 
finansierade doktorander per den 31 december 2017, varav 
11 är män och 9 är kvinnor.

INVESTERINGAR SAMT AVSKRIVNINGAR

Investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgick 
under fjärde kvartalet till 0,0 Mkr (0,0 Mkr).
Försäljningssumman av sålda inventarier uppgick till 

0,4 MSEK ( 0,0 MSEK).

AKTIEKAPITALET OCH AKTIEN

Styrelsen i Kancera AB har genomfört en kontant 
nyemission om ca 23,7 Mkr före emissionskostnader 
som uppgick till 0,4 Mkr. Nyemissionen som blev 
övertecknad skedde under maj månad 2017 med 
företrädesrätt för aktieägarna att teckna en ny aktie för 
10 gamla till kursen 1,80 kr.

Styrelsen i Kancera AB har under perioden, med stöd 
av extrastämma den 28 september 2017, genomfört 
kvittningsemission nummer två (av tre) om 2 000 000 
aktier riktad till Acturum Real Estate AB som del-
betalning för Fractalkineprojektet enligt Options- och 
Förvärvsavtal tecknat mellan parterna den 7 september 
2015.

Aktiekapitalet uppgick den 31 december 2017 till
12 386 283 kr fördelat på 148 635 392 aktier med ett 
kvotvärde om, avrundat, 0,08 kr per aktie.
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AKTUELLA OPTIONSPROGRAM

Med stöd av bemyndigande av extra stämman den 28 september 2017 har beslut fattats om emission av 
teckningsoptioner innebär att Kancera emitterar högst 4 miljoner teckningsoptioner till ett helägt dotterbolag. 
Teckningsoptionerna ska ligga till grund för utställande av högst 3 miljoner personaloptioner till anställda och 
befattningshavare. Varje option ska berättiga till förvärv av en aktie till en kurs motsvarande 130 procent av den 
volymvägda börskursen för bolagets aktie på Nasdaq First North under perioden 22 september – 5 oktober 2017 vilket 
motsvarar cirka 3 kr. Personaloptionerna förväntas tilldelas personalen under första halvåret 2018. De tilldelas då 
vederlagsfritt och är inte överlåtbara. Personaloptionerna skall ha en löptid om tre år. Kancera behåller 1 miljon 
teckningsoptioner för täckande av bolagets skyldighet att erlägga sociala avgifter på vinst vid utnyttjande av 
personaloptionerna. Om samtliga 4 miljoner teckningsoptioner utnyttjas för teckning av nya aktier kommer de nytecknade 
aktierna att utgöra cirka 2,7 procent av aktiekapitalet.
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SKATTEMÄSSIGA UNDERSKOTT

Kancera AB:s nuvarande verksamhet förväntas initialt innebära negativa resultat och skattemässiga underskott. Det 
finns i dagsläget inte tillräckligt övertygande skäl som talar för att skattemässiga överskott kommer att finnas i 
framtiden som kan försvara en aktivering av värdet av underskotten, och ingen uppskjuten skattefordran har 
redovisats. 
Vid en försäljning av en läkemedelskandidat förväntas vinster kunna redovisas vilka f n bedöms kunna komma att 
skattemässigt avräknas mot tidigare års skattemässiga underskott vilket skulle komma att innebär en låg 
skattebelastning för Bolaget när ett projekt säljs. De skattemässiga underskotten per 2017-12-31 uppgår till 
173 Mkr. 

FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION

Styrelsen har för avsikt att till årsstämman föreslå att ingen utdelning sker.

KONCERNEN

Kancera består av två bolag, moderbolaget Kancera AB (publ.) i vilket all produktutveckling sker samt det helägda 
dotterbolaget Kancera Förvaltnings AB i vilket teckningsoptioner är placerade. Moderbolag i koncernen är det svenska 
publika aktiebolaget Kancera AB (publ.) vars aktier är noterade på Nasdaq First North, Premier Segmentet fr.o.m. den 
28:e oktober 2016.
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Not 1. Redovisnings- och värderingsprinciper

Delårsrapporten har upprättats i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen. Koncernredovisningen har 
upprättats i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) såsom de har antagits av EU, och 
den svenska årsredovisningslagen. Moderbolagets redovisning har upprättats enligt årsredovisningslagen och 
Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 2 inklusive ett antal nya eller omarbetade standarder, 
tolkningar och förbättringar har antagits av EU och ska tillämpas från och med 1 januari 2017.

Koncernens och moderföretagets redovisningsprinciper och beräkningsgrunder för rapporten är oförändrade 
jämfört med senaste årsredovisning för räkenskapsåret som slutade den 31 december 2016 och ska läsas 
tillsammans med den. Ingen av nya eller ändrade standarder och tolkningar som införts 1 januari 2017 har haft 
någon betydande inverkan på bolagets finansiella rapportering.

Under perioden har aktivering av Balanserade Utvecklingsutgifter skett som avser delbetalning för Fractalkine-
projektet. Aktivering av betalningar sker i takt med att de aktualiseras i enlighet med avtal.

Belopp anges i svenska kronor, avrundade till närmaste tusental om inget annat anges. Avrundningar till tusentals 
kronor kan innebära att beloppen inte stämmer om de summeras. Belopp och siffror som anges inom parentes 
avser jämförelsesiffror för motsvarande period föregående år.

NOTER
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Not 2. Transaktioner med närstående

Under perioden har Kancera AB erlagt ersättning till Mellstedt Consulting AB för tjänster omfattande 
vetenskaplig rådgivning och vetenskaplig marknadsföring med ett belopp om 480 tkr (186 tkr) samt 227 tkr 
(165 tkr) till Allmora Life Science AB. Håkan Mellstedt, styrelseledamot i Kancera AB är VD för och ägare till 
F:a Mellstedt Medical. Charlotte Edenius, styrelseledamot i Kancera AB, är VD och ägare till Allmora Life 
Science AB. Inga andra ersättningar har utgått till närstående utöver styrelsearvode samt utlägg för kostnader.
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Not 3. Optionsprogram

Se uppgifter om personaloptionsprogram under rubriken Finansiell Ställning och Likviditet.
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Not 4. Erhållna bidrag som skall slutredovisas vid senare tillfälle 

* enligt EUR kurs 8,95 kr. Utbetalat belopp om 2 677 tkr motsvarar 60% av bidraget. Ytterligare 25 % av bidraget betalas ut efter 
godkänd redovisning för period 1 som lämnas september 2018 och ytterligare 15% efter godkänd slutredovisning som lämnas i 
oktober 2020.

Anslagsgivare Belopp beviljat, tkr Belopp utbetalt, tkr Datum för redovisning

Vinnova Fractalkine 1000 1 000 juli 2018

EU SYNTRAIN 4 462* 2 677 sept. 2018

Summa 5 482 3 677

Not 5. Bolagets verksamhet och riskfaktorer

Vid bedömning av Kancera AB:s framtida utveckling är det av vikt att vid sidan av potentiell resultattillväxt även 
beakta riskfaktorer. Kancera AB:s verksamhet påverkas av ett flertal risker som kan ge effekt på Kancera AB:s 
resultat och finansiella ställning i varierande grad. För en beskrivning av bolagets risker hänvisas till bolagets 
årsredovisning för 2016.

Förändringar i IFRS som trätt i kraft under 2017 har inte haft någon väsentlig påverkan på de finansiella 
rapporterna. 

Förändringar i IFRS som träder ikraft 2018, IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder och IFRS 9 Finansiella 
instrument bedöms inte få någon väsentlig påverkan på koncernens finansiella rapporter då Kancera ABs 
uppdragsforskning åt kunder ej förekommer i väsentlig omfattning samt att Kancera AB ej innehar finansiella 
instrument eller leasingkontrakt. Koncernen håller på att utreda effekten av IFRS 16 Leasingavtal som ersätter 
IAS 17 från och med januari 2019. 
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Not 6. Definitioner 

Alternativa nyckeltal
Utöver de finansiella nyckeltal som upprättats i enlighet 
med IFRS presenterar Kancera finansiella nyckeltal som 
inte definieras enligt IFRS, till exempel avkastning eget 
kapital, avkastning sysselsatt kapital, kassaflöde per aktie. 
Dessa alternativa nyckeltal anses vara viktiga resultat och 
prestationsindikationer för investerare och andra 
användare av delårsrapporten. De alternativa nyckeltalen 
ska ses som ett komplement till, men inte en ersättning för, 
den finansiella information som upprättats i enlighet med 
IFRS. Eftersom inte alla företag beräknar finansiella mått 
på samma sätt, är dessa inte alltid jämförbara med mått 
som används av andra företag.

Avkastning på eget kapital 
Periodens resultat i procent av genomsnittligt eget kapital. 

Avkastning på sysselsatt kapital 
Resultat före skatt med tillägg för finansiella kostnader i 
procent av genomsnittligt sysselsatt kapital.

Eget kapital per aktie 
Eget kapital dividerat med antal aktier på balansdagen.

Kassaflöde per aktie 
Kassaflöde från den löpande verksamheten dividerat med 
genomsnittligt antal aktier.

Optionsbaserad affär
Avtal mellan två parter där ena parten genom förbetalning 
förvärvar möjligheten att senare förvärva ensamrätt till 
tillgången ifråga.

Resultat per aktie 
Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier.

Sysselsatt kapital 
Balansomslutning reducerad med icke räntebärande 
skulder.

Soliditet 
Eget kapital i procent av balansomslutningen.
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Kommande rapporttillfällen

• Årsredovisning 2017: 4 maj 2018
• Delårsrapport januari-mars 2018: 18 maj 2018
• Årsstämma: 30 maj 2018
• Delårsrapport januari-juni 2018: 24 augusti 2018
• Delårsrapport januari-september 2018: 23 november 2018
• Bokslutskommuniké januari-december 2018: 22 februari 2019

Stockholm den 19 februari 2018

Erik Nerpin
Ordförande

Håkan Mellstedt 
Ledamot

Charlotte Edenius 
Ledamot

Carl-Henrik Heldin 
Ledamot

Thomas Olin 
VD/Ledamot
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STYRELSENS FÖRSÄKRAN

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande 
översikt av företagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver de väsentliga risker 
och osäkerhetsfaktorer som företaget och koncernen står inför. 

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.



Thomas Olin, VD: +46 73 520 40 01

Erik Nerpin, Ordförande i styrelse & sammankallande till 
valberedning: +46 70 620 73 59

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION 
KONTAKTA

Kancera AB (publ)
Karolinska Institutet Science Park

Banvaktsvägen 22
SE 171 48 Solna

Besök gärna Bolagets hemsida www.kancera.se
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