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DETTA ÄR KANCERA

Kancera AB utvecklar läkemedel mot cancer och inflammatoriska sjukdomar i laboratorier i Karolinska Institutet 
Science Park i Stockholm och sysselsätter cirka 18 personer. Aktien handlas på NASDAQ First North Premier. 
Antalet aktieägare uppgick per den 29 september 2018 till cirka 7400. FNCA Sweden AB är Kancera AB:s Certified 
Adviser. MD PhD Charlotte Edenius, MD PhD Anders Gabrielsen, Professor Carl-Henrik Heldin samt Professor 
Håkan Mellstedt är alla vetenskapliga rådgivare samt styrelsemedlemmar 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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I Fractalkineprojektet har vi stärkt konkurrensskyddet och 
genomfört en rad studier i syfte att både förbereda inför klinisk fas 
IIa i hjärtpatienter och utvärdera möjligheten att påverka blodcancer 
(lymfom). 

Konkurrensskyddet har ytterligare stärkts efter att vi patentsökt en 
ny serie av Fractalkine-blockerare som gör det möjligt att utveckla 
flera oberoende produkter inom projektet.

Inför hjärtstudien i människa har val av intravenös dosering med 
KAND567 utvärderats med avseende på effekt och säkerhet. 
Effekten har utvärderats i en sjukdomsmodell av hjärtinfarkt och 
säkerhet i en toxikologisk GLP studie. Effektstudien visade att lägre 
doser än förväntat ger en signifikant hjärtskyddande effekt. 
Preliminära resultat från den toxikologiska studien stödjer att den 
beräknade effektiva dosen av KAND567 är säker (finala resultat 
från denna studie väntas under januari). Nästa steg i 
förberedelserna är start av tillverkning av KAND567 för intravenös 
behandling i kliniska studier vilket sker inom ett par veckor. Detta 
innebär att ansökan om tillstånd för genomförande av Fas Ib 
planeras att lämnas in till läkemedelsverket under 1a kvartalet och

VD HAR ORDET
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slutföras under 2a kvartalet 2019 och att motsvarande ansökan för Fas IIa planeras att lämnas in under det 2a 
kvartalet. 

Under maj startade vi en biomarkörstudie (Fas 0) i lymfompatienter tillsammans med samarbetspartners på Karolinska 
sjukhuset och institutet. Målet för studien är att undersöka om det finns grupper av lymfompatienter där Fractalkine-
systemet är aktiverat och möjligen pådrivande i sjukdomen. Rekryteringen av patienter har löpt i en hög takt parallellt 
med immunologisk analys av blodprover. Det innebär att provinsamlingen kan avslutas under december och 
analyserna under januari. Resultaten avgör om fortsatt utvärdering av Fractalkine-systemets roll inom cancer fortsätter i 
riktning mot lymfom eller fokuseras till det EU finansierade forskningsprojektet inom solida tumörer.

Intresset för hur Fractalkine påverkar olika sjukdomar i människa ökar med kontinuerliga forskningsframsteg, bl.a. inom 
området demenssjukdomar och nervsmärta. Det har resulterat i en inbjudan att delta i ytterligare ett EU-finansierat 
forskningsprojekt tillsammans med europeiska forskargrupper och läkemedelsbolag med nämnda fokus. Kancera har 
deltagit i ansökan till detta nu godkända EU-projektet som startar våren 2019.

Att Kancera utvecklas i rätt riktning menar vi också är grunden för intresset från det familjeägda bolaget GC Finance att 
investera i bolaget. Avsikten är att använda tillskott av kapital från GCF (vilket beslutas av en extra bolagsstämma) till 
att utvärdera ytterligare indikationsområden för Kanceras portfölj av Fractalkine-blockerare, expandera planerade 
kliniska studier samt för bolagets drift.

Thomas Olin
VD Kancera AB (publ)
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• Nettoomsättning för perioden (januari till september) uppgick till          
0,1 MSEK (0,1 MSEK) varav tredje kvartalet utgjorde 0,1 MEK (0,0 
MSEK).

• FoU-kostnader för perioden uppgick till 31,3 Mkr (39,8 Mkr) varav tredje 
kvartalet utgjorde 10,5 Mkr (14,7 Mkr).

• Rörelseresultatet för perioden uppgick till -33,5 Mkr (-44,2 Mkr) varav 
tredje kvartalet utgjorde -10,6 Mkr (-16,6 Mkr).

• Resultat efter finansiella poster för perioden uppgick till -33,8 Mkr          
(-44,2 Mkr) varav tredje kvartalet utgjorde -10,7 Mkr (-16,5 Mkr).

• Resultat per aktie uppgick för perioden uppgick till -0,21 kr (-0,31 kr) 
varav tredje kvartalet utgjorde -0,06 kr (-0,12 kr).

• Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick till.     
-31,2 Mkr (-34,9 Mkr) varav tredje kvartalet utgjorde –17,8Mkr (-9,3 
Mkr).

• Eget kapital uppgick per den 30 september 2018 till 45,5 Mkr (44,8 Mkr) 
eller 0,24 kr (0,3 kr) per aktie.

• Soliditeten uppgick per den 30 september 2018 till 77 procent (65 
procent). Likvida medel uppgick den 30 september 2018 till 34,8 Mkr 
(46,1 Mkr).

PERIODEN JANUARI - SEPTEMBER 2018,
SAMT TREDJE KVARTALET I KORTHET
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VIKTIGA HÄNDELSER UNDER 
TREDJE KVARTALET

• Kancera AB (publ) meddelade att unika blockerare av Fractalkinesystemet har 
patentsökts. Från de patentsökta blockerarna avser Kancera att vidareutveckla 
en ny läkemedelskandidat, vilket beräknas ta cirka 12 månader. 

• Kancera gav operationell uppdatering för Fractalkine-projektet enligt följande

• Forskningsresultat visar att blockad av Fractalkinesystemet kan förväntas 
skydda både hjärtats och njurens funktion vid inflammation 

• Kliniska studier med inriktning mot kardiovaskulär inflammation vid 
hjärtinfarkt beräknas starta 1a halvåret 2019

• Kanceras forskningsstudier inom cancer fortgår med inriktning mot lymfom 
(biomarkörstudie som beräknas avslutas fjärde kvartalet 2018) samt 
ovarialcancer (EU finansierad preklinisk forskning) medan Vinnova-
finansierad studie av neuroblastom har slutrapporterats och avslutats.

VIKTIGA HÄNDELSER EFTER TREDJE KVARTALETS UTGÅNG
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• Kancera har rapporterat att bolaget har registrerat en patentansökan (EP18205819.8) för en tredje serie av nya 
substanser som selektivt hämmar enzymet HDAC6 för behandling av inflammation och cancer.

• Kancera har inom ramarna för EU:s forskningsprogram Horizon 2020 tilldelats ett forskningsanslag om totalt 
cirka 250 000 Euro för finansiering av en doktorand i syfte att utforska Fractalkine-systemets  roll i uppkomsten 
av smärta vid ledinflammation.

• Kancera har meddelat att villkor tagits fram för aktieägarnas beslut om investering i bolaget av Global Corporate 
Finance Inc. (GCF), New York. Investeringen, som omfattar maximalt 60 miljoner kronor under 30 månader, är 
avsedd att ske i trancher (omgångar) vilka Kancera avgör tidpunkten för.

• Kancera ger härmed en statusuppdatering för Fractalkineprojektet: 
• Ny effektstudie i djurmodell av hjärtinfarkt visade att lägre doser än förväntat ger en signifikant 

hjärtskyddande effekt
• Preliminära resultat från GLP-toxikologisk studie visade att den beräknade effektiva dosen av KAND567 

var säker (finala resultat från denna studie väntas under januari).
• Fas 0-studien i lymfompatienter avslutas under december och analyserna beräknas vara klara under 

januari 2019.

• Kancera meddelade att bolaget omorganiserar för att fokusera på Fractalkine-projekten. 

• Kancera meddelade att resultat av samarbete med Karolinska Institutet publicerades i tidskriften Nature 
Communications under titeln ”Targeting PFKFB3 radiosensitizes cancer cells and suppresses homologous
recombination”.
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Bolaget har fyra läkemedelsprojekt i portföljen:

• Blockerare av Fractalkinereceptorn CX3CR1Kancera utvecklar den småmolekylära 
läkemedelskandidaten KAND567, som blockerar receptorn för Fractalkine och därmed specifika delar av 
immunsystemet, för behandling mot hjärtskada efter hjärtinfarkt och mot aggressiv blodcancer.

• ROR-hämmare för behandling av cancer. Hämmare av ROR omprogrammerar cancerceller 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 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 hjärntumör samt andra sjukdomar i centrala nervsystemet. 
Hämning av HDAC6 syftar främst till att styra cellers förmåga att röra sig och transportera ämnen inom 
cellen vilket vid cancer kan innebära att känslighet för andra cancerterapier ökar och kapaciteten hos 
patientens immunsystem att känna igen och eliminera cancerceller . 

LÄKEMEDELSUTVECKLING 

Läs mer om projektportföljen, aktuell projektstatus och patentportföljen i Projektrapporten på 
vår webbsida: http://www.kancera.com
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Kanceras projektportfölj:

http://www.kancera.com/Global/P_sum.pdf
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FINANSIELLA UTVECKLINGEN I 
SAMMANDRAG
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Tredje kvartalet, juli – sept 2018

• Kancera AB:s verksamhet var i huvudsak utveckling av läkemedel.
• Nettoomsättningen under kvartalet uppgick till 0,1 MSEK (0,0 MSEK)
• Kostnaderna under kvartalet uppgick till 11,0 Mkr (16,6 Mkr) fördelat på kostnader för forsknings- och 

utvecklingskostnader 10,5 Mkr (14,7 Mkr), samt övriga försäljnings- och administrativa kostnader 0,5 Mkr (1,9 
Mkr). 

• Resultat per aktie för kvartalet uppgick, baserat på ett vägt genomsnitt av antalet utestående aktier, till -0,06 kr (-
0,12 kr).

• Resultatet efter finansiella poster uppgick under kvartalet till -10,7 Mkr (-16,5 Mkr).

KOMMENTARER TILL DEN 
FINANSIELLA UTVECKLINGEN 

INTÄKTER OCH RESULTAT

Minskade kostnader för perioden i jämförelse med motsvarande period 2017 är i huvudsak hänförligt till att den 
kliniska studien Fas I-studien som initierades under andra kvartalet 2017 nu är slutförd och mindre kostsamma 
prekliniska studier för närvarande genomförs som del av förberedelser inför planerad Fas IIa studie. Efter förvärv av 
dotterbolaget Kancera Förvaltning AB upprättas delårsrapporter fr.o.m. kvartal 2, 2016, i enlighet med IAS 34 och 
årsredovisningslagen.
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Perioden januari – sept 2018

• Nettoomsättningen under verksamhetsåret uppgick till 0,1 MSEK (0,1 MSEK)
• Kostnaderna under perioden uppgick till 33,9 Mkr (44,3 Mkr) fördelat på kostnader för forsknings- och 

utvecklingskostnader 31,3 Mkr (39,8 Mkr), samt övriga försäljnings- och administrativa kostnader 2,6 Mkr (4,5 
Mkr). 

• Resultat per aktie för perioden uppgick, baserat på ett vägt genomsnitt av antalet utestående aktier, till -0,21 kr   
(-0,31 kr).

• Resultatet efter finansiella poster uppgick till –33,8 Mkr (-44,2 Mkr).
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FINANSIELL STÄLLNING OCH 
LIKVIDITET  

BALANSRÄKNING OCH KASSAFLÖDE

Totalt eget kapital uppgick per den 30 september 2018 till 
45,5 Mkr (44,8 Mkr).

Kancera AB:s soliditet per den 30 september 2018 var 77 
procent (65 procent). Eget kapital per aktie var 0,24 kr (0,31 
kr).

Kassaflödet uppgick till -17,8 Mkr (-8,0 Mkr) under tredje 
kvartalet. Kassaflödet från den löpande verksamheten 
uppgick till -17,9 Mkr (-9,3 Mkr) eller -0,09 kr per aktie (-0,07 
kr) och från finansieringsverksamheten uppgick det till 0,1 
Mkr (1,2 Mkr).

Kancera AB:s likvida medel uppgick per den 30 september 
2018 till 34,8 Mkr (46,1 Mkr). 

MEDARBETARE

Kancera AB hade ca 20 (18) heltidsanställda inklusive 2 EU 
finansierade doktorander per den 30 september 2018, varav 
11 är män och 9 är kvinnor.

INVESTERINGAR SAMT AVSKRIVNINGAR

Investeringar i anläggningstillgångar uppgick under tredje 
kvartalet till 0 Mkr (0 Mkr).

AKTIEKAPITALET OCH AKTIEN

Kancera meddelade att nyemissionen, som beslutades 
vid extra bolagsstämma den 20 april 2018, tecknades till 
48 MSEK (cirka 80,7 procent). 

Aktiekapitalet uppgick den 30 september 2018 till 15 
878 574 kr fördelat på 190 542 892 aktier med ett 
kvotvärde om, avrundat, 0,08 kr per aktie. Dessa 
uppgifter inkluderar registrering av nyemission med 
företrädesrätt under maj månad 2018 samt den riktade 
emissionen till garanter och rådgivare om 1 907 500 
aktier som genomfördes parallellt med 
företrädesemissionen. Garanter och rådgivare 
betalades sammanlagt 7,3 Mkr kontant.
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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. 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 innebära en låg 
skattebelastning för Bolaget när ett projekt säljs. De skattemässiga underskotten uppgick per den 31 december 2017 
till 173 Mkr. 

KONCERNEN

Kancera består av två bolag, moderbolaget Kancera AB (publ) i vilket all forskning och 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 har tillämpats 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 2017 och ska läsas 
tillsammans med den. 

Från och med 1 januari 2018 tillämpar Kancera IFRS 9 Finansiella instrument och IFRS 15 Intäkter från avtal med 
kunder. IFRS 9 har inte fått någon effekt på koncernen då koncernens finansiella instrument som består av 
kundfordringar och övriga fordringar samt upplåning som redovisas till upplupet anskaffningsvärde, ej förekommer 
i väsentlig omfattning. IFRS 15 har inte fått någon väsentlig påverkan på koncernens finansiella rapporter då 
Kancera ABs uppdragsforskning åt kunder ej förekommer i väsentlig omfattning. 

IFRS 16 Leasingavtal som ersätter IAS 17 kommer att tillämpas från och med 1 januari 2019. Företagsledningen 
arbetar för närvarande med att kartlägga koncernens leasingavtal för att utreda de effekter som denna standard 
kan få på koncernens finansiella rapporter.

Bolaget investerar löpande i forsknings- och utvecklingsprojekt som ökar bolagets kunskap kring teknologi och 
där även patentansökningar kring teknologi kan ingå. I redovisningen kostnadsförs dessa investeringar 
inkluderande kostnader för prekliniska och kliniska studier samt patent då aktiveringstidpunkt för projekt utgår från 
tidpunkten då projektet bedöms komma att kunna kommersialiseras och då denna tidpunkt inte ännu inträtt.

Under 2017 har aktivering av Balanserade Utvecklingsutgifter skett som avser delbetalning för 
Fractalkineprojektet. Aktivering av betalningar sker i takt med att dom 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 270 tkr (240 tkr), 76 tkr (195 tkr) 
till Allmora Life Science AB samt 30 tkr (0tKr) till Fomaga AB. Håkan Mellstedt, styrelseledamot i Kancera AB 
är VD för och ägare till Mellstedt Consulting AB. Charlotte Edenius, styrelseledamot i Kancera AB, är VD och 
ägare till Allmora Life Science AB. Anders Gabrielsen, styrelseledamot är vice VD i Fomaga AB. Inga andra 
ersättningar har utgått till närstående utöver styrelsearvode samt utlägg för kostnader.

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

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 sid 19 i 
bolagets årsredovisning för 2017.
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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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1 januari – 30 september 2018

Kommande rapporttillfällen samt årsstämma

• Bokslutskommuniké januari-december 2018: 22 februari 2019
• Årsredovisning 2018: 03 maj 2019
• Delårsrapport januari-mars 2019: 24 maj 2019
• Årsstämma 2019: 27 maj 2019
• Delårsrapport januari-juni 2019: 23 augusti 2019
• Delårsrapport januari-september 2019: 22 november 2019
• Bokslutskommuniké januari-december 2019: 21 februari 2020

Stockholm den 23 november  2018

Erik Nerpin
Ordförande

Håkan Mellstedt 
Ledamot

Charlotte Edenius 
Ledamot

Carl-Henrik Heldin 
Ledamot

Anders Gabrielsen
Ledamot

20

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 ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Thomas Olin 
VD/Ledamot



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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