
Nytt rekord – 88,3 miljoner kronor till svensk cancerforskning
När "Tillsammans mot cancer"-galan avslutades på måndagskvällen stod det klart att Cancerfonden slår nytt
insamlingsrekord. Resultatet på 88,3 miljoner kronor kan jämföras med förra årets 63,5 miljoner kronor. Galan, som är kulmen på
årets Rosa Bandet-kampanj, skildrar patienter med olika cancerdiagnoser och hålls till förmån för svensk cancerforskning.

– Med årets resultat har vi överträffat alla våra förväntningar, både vad gäller långsiktigt stöd i form av nya månadsgivare och en ny
rekordinsamling i årets Rosa Bandet-kampanj, säger Cancerfondens generalsekreterare Stefan Bergh.

Under galan registrerade Cancerfonden 20 500 nya månadsgivare och insamlingen från årets Rosa Bandet-kampanj summerades till
63,7 miljoner kronor.

– När vi lägger ihop insamlingen från årets Rosa Bandet-kampanj med intäkten som våra 20 500 nya månadsgivare inbringar under ett år så
har vi med god marginal slagit förra årets rekord. Ett stort tack till våra sponsorer och alla privatpersoner som gjort detta möjligt – med er hjälp
ska vi besegra cancer.

"Tillsammans mot cancer" är Cancerfondens årliga tv-gala, där publiken får följa en rad patienter med olika cancerdiagnoser samt forskare
som beskriver ett livsviktigt arbete. Galan hölls på Cirkus i Stockholm och direktsändes i Sjuan. Tilde de Paula Eby och Kristin Kaspersen
ledde den känslofyllda galan för andra året i rad. Kvällens artister var Jill Johnson och Linnea Henriksson, Mando Diao, Freda’, Ulrik Munther
och Molly Sandén.

– Jag vill rikta ett stort tack till alla som ringde in under galan och till Rosa Bandet-kampanjens huvudpartners ICA, Apoteket, Lindex och XL-
BYGG samt deras medarbetare och kunder. Tack vare ert engagemang och drivkraft har vi nått detta fantastiska resultat i kampen mot cancer,
säger Stefan Bergh och avslutar:

– Inte bara Cancerfonden slog rekord i år. Våra huvudpartners ICA och Apoteket har samlat in mer än någonsin i årets Rosa Bandet-kampanj
– 27 miljoner kronor för ICA och 6,4 miljoner kronor för Apoteket.

De insamlade medel som presenterades vid galans slut är en summering av Rosa Bandet-kampanjens totala insamling 2014 och de intäkter
som de 20 500 nya månadsgivarna beräknas inbringa under ett år.

Mer information om kampanjen på cancerfonden.se/rosabandet

För mer information vänligen kontakta:
Petra Rosén, PR- och pressansvarig Cancerfonden
08-677 10 43 / petra.rosen@cancerfonden.se

Cancerfondens vision är att besegra cancer. För att nå dit arbetar organisationen med forskningsfinansiering, kunskapsspridning och påverkansarbete.
Cancerfonden är en ideell insamlingsorganisation utan statligt stöd. Vi är därför helt beroende av testamenten och gåvor från privatpersoner och företag.
Cancerfonden är en betydande finansiär av svensk cancerforskning och finansierar varje år cirka 450 forskningsprojekt.


