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Fokus på start av klinisk studie  
 

Sammanfattning av delårsrapport 
 

 
Första kvartalet (2017-01-01 – 2017-03-31) 
• Övriga rörelseintäkter uppgick till 321 (0) kSEK. 
• Resultatet efter finansiella poster uppgick till -17 175 (-8 097) kSEK. 
• Resultatet per aktie* uppgick till cirka -0,54 (-0,60) SEK. 
• Soliditeten** uppgick till cirka 89 (78) %. 
 
Definitioner 

* Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 32 075 508 aktier per 2017-03-31.  
** Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital. 
Om inget annat anges beskrivs i parentes ovan motsvarande period föregående år. 
 

Väsentliga händelser under första kvartalet 
Extra bolagsstämma beslutade i januari 2017 att godkänna styrelsens beslut om företrädesemission. 
Teckningstiden inleddes den 23 januari och pågick till och med den 6 februari 2017. Företrädesemissionen 
tecknades till 80 procent, vilket innebär att Cantargia tillfördes cirka 72,5 MSEK före emissionskostnader. 
 
I samband med att prospektet avseende företrädesemissionen offentliggjordes, publicerade Cantargia även viss ny 
finansiell information vilken finns i prospektet. 
 

Väsentliga händelser efter periodens utgång 
I april 2017 erhöll Cantargia preliminärt patentgodkännande i Europa för CAN04. Patentet skyddar CAN04 både 
som substans och specifikt för behandling av olika former av cancer. När patentet formellt godkänns är CAN04 
skyddad i Europa till år 2035. 
 
I maj rapporterades att CAN04 uppvisade goda säkerhetsegenskaper i två olika studier utförda under GLP, dels i 
en toxicitetsstudie, dels i en studie som studerar CAN04:s bindning till vävnader från friska frivilliga. Sammantaget 
stödjer studierna Cantargias förväntan att CAN04 kommer ha en god säkerhet i patienter. 
 
Cantargia inlämnade även ansökan om start av den kliniska fas I/IIa-prövningen med CAN04 i patienter med 
cancer. Studien är planerad att genomföras i BeNeLux och Skandinavien och kommer företrädesvis inkludera 
patienter med icke-småcellig lungcancer eller bukspottkörtelcancer.  
 

Övriga händelser 
Cantargias VD Göran Forsberg presenterade bolaget på ett flertal investerarpresentationer vilka finns beskrivna 
på www.cantargia.com. Bland annat presenterades Cantargia den 9 januari 2017 på Biotech Showcase i San 
Francisco i USA.  
 
Cantargias årsredovisning för 2016 offentliggjordes den 4 maj 2017 och finns tillgänglig på www.cantargia.com 
 
Som tidigare meddelats har en tredje part inlämnat en opposition mot Cantargia godkända patent i Europa. Det 
europeiska patentverket har nu gjort en preliminär analys av situationen baserat på de inlagor som motparten och 
Cantargia lämnat in. Vidare har parterna kallats till en muntlig förhandling den 8 februari 2018 vilken kommer 
föregås av ytterligare formella steg. 
 
 



VD Göran Forsberg kommenterar 
Det är med stor glädje jag kan se tillbaka på de gångna månaderna, då Cantargias CAN04-projekt har fortsatt att 
utvecklas med starka resultat och enligt plan. Cantargia har alltsedan vi börsnoterades för drygt två år sedan haft 
ett starkt fokus mot att inleda den kliniska prövningen av vår produktkandidat CAN04 mot icke-småcellig 
lungcancer och bukspottkörtelcancer. Vi är nu väldigt nära starten av prövningen och ansökan om start av klinisk 
prövning är inlämnad. Tack vare den företrädesemissionen vi genomförde i början på året, har vi också erhållit 
den finansiella styrkan som krävs för att genomföra den första delen på ett bra sätt. Vi fortsätter sålunda enligt plan 
mot klinikstart innan halvårsskiftet.  De data vi genererat både i cancermodeller liksom i olika säkerhetsstudier, 
inte minst den nyligen avrapporterade toxicitetsstudien, gör oss mycket hoppfulla om att CAN04 är en 
produktkandidat som kan kombinera en stark effekt med en god säkerhet. Vårt mål är naturligtvis att CAN04 
verkligen ska kunna göra en positiv skillnad för patienter med livshotande sjukdomar. 
 
Under första kvartalet 2017 genomförde vi en viktig nyemission där vi erhöll mer än 72 MSEK före kostnader. 
Med detta kapital i ryggen har vi de finansiella förutsättningarna att starta den kliniska utvecklingen av CAN04 
samt att fortsätta investeringarna i andra delar av vår projektportfölj. 
 
Vi har nyligen fått besked om preliminärt godkännande i Europa av vår patentansökan som avser CAN04, både 
som substans och för behandling av olika cancerformer. Vårt mål är att Cantargias produktkandidater ska ha ett 
starkt patentskydd för att därigenom vara kommersiellt attraktiva. Inom cancerområdet har vi sedan tidigare 
godkända patent för antikroppsbehandlingar riktade mot vår målmolekyl IL1RAP, vilket är en mycket bra grund 
där nya godkännanden av CAN04 molekylen ger ett mycket bra skydd. 
 
Göran Forsberg 
VD, Cantargia AB  



Cantargias verksamhet och projekt 
Cantargia bildades 2010, börsnoterades 2015 och är ett bioteknikföretag som bedriver forskning och utveckling 
av antikroppsbaserad terapi mot svåra sjukdomar. Bolaget har specialiserat sig på antikroppsbaserad behandling 
riktad mot målmolekylen Interleukin-1 Receptor Accessory Protein (”IL1RAP”) vilket har potential att användas 
vid ett flertal olika cancerformer samt autoimmuna- och inflammatoriska sjukdomar. I det projekt som har kommit 
längst utvecklas antikroppen CAN04 som är dubbelverkande, vilket betyder att den bekämpar cancer både genom 
aktivering av immunförsvaret och genom att blockera signaler som driver tumörtillväxt. 
 
Originalupptäckten från forskargruppen bakom Cantargia var att den specifika målmolekylen IL1RAP fanns på 
cancerstamceller från patienter med leukemi men inte på normala stamceller i benmärgen. I efterföljande forskning 
har Cantargia visat att IL1RAP även uttrycks på cancerceller i ett stort antal cancersjukdomar.  
 
Antikroppen CAN04 har valts ut som produktkandidat och kliniska studier är planerade att inledas under första 
halvåret 2017. I det andra projektet, CANxx, utvecklas nya antikroppar mot IL1RAP som är designade för 
behandling av autoimmuna- och inflammatoriska sjukdomar med målsättningen att välja en produktkandidat 2019. 
 
CAN04: Cantargias produktkandidat för cancerbehandling 
Cantargias antikroppsbehandling CAN04 bekämpar cancer både genom att aktivera immunförsvarets mördarceller 
(nedanstående bild 2) och blockera signaler som stimulerar tumörtillväxt (nedanstående bild 1). CAN04 är 
designad för att blockera cancercellens signalering via interleukin-1-systemet vilket bland annat kan begränsa den 
inflammation tumören använder sig av för tillväxt och som försvarsstrategi. CAN04 har därmed en 
dubbelverkande effekt mot cancer. 

 
IL1RAP-molekylen, målet för Cantargias behandling, återfinns i de flesta vanliga cancerformer vilket medför stor 
behandlingspotential för olika cancersjukdomar. Antikroppen CAN04 har därmed möjligheter att användas för 
behandling av ett flertal olika cancerformer och under den initiala utvecklingen har Cantargia fokuserat på icke-
småcellig lungcancer och bukspottkörtelcancer. Den första patientstudien planeras starta under första halvåret 
2017. I den inledande delen (fas I) av studien kommer CAN04 att ges till ett begränsat antal patienter i syfte att i 
stegvis stigande doser studera läkemedlets säkerhetsprofil och dess omsättning i kroppen, för att finna en lämplig 
dos att fortsätta med i den andra delen. CAN04 kommer sedan i den andra delen (fas IIa) att ges till ett större antal 
patienter för att, utöver mer information om läkemedlets säkerhet vid den valda dosen, även utvärdera tecken på 
terapeutisk effekt. CAN04 kommer att studeras både som enskilt läkemedel och i kombination med 
standardbehandling för respektive indikation. Ytterligare en studie kommer att genomföras efter fas I-delen för att 
studera verkningsmekanismer och biomarkörer vid behandling av akut myeloisk leukemi (AML). 
 



 
Cantargias initiala kliniska fas I/IIa-studie kommer att inkludera både monoterapi och kombinationsterapi där CAN04 
kombineras med existerande standardbehandling. Därigenom erhålls mer data, vilket accelererar den totala utvecklingen av 
CAN04. Den kliniska studien planeras att starta under första halvåret 2017 och en första presentation av fas I-data väntas 
cirka ett år efter studiestart. När fas I-data finns rapporterat avser Cantargia att utöver den pågående studien även utvärdera 
start av klinisk fas IIa-studie mot leukemi. 
 
CANxx: Vidareutveckling mot autoimmunitet och inflammation  
CAN04, Cantargias första produktkandidat, har designats för behandling av olika cancerformer. Cantargias 
plattform erbjuder dock en möjlighet att utveckla ytterligare antikroppar mot målmolekylen IL1RAP designade att 
behandla fler svåra, livshotande sjukdomar. Cantargia arbetar i nuläget med att ta fram nya antikroppar designade 
för behandling av autoimmuna- och inflammatoriska sjukdomar.  
  
Bolagets nya projekt, CANxx, tar sikte på en antikropp med 
egenskaper som är optimerade för behandling av autoimmuna- 
och inflammatoriska sjukdomar. Sett från ett funktionellt 
biologiskt perspektiv så överför IL1RAP signaler från de båda 
cytokinerna IL-1 och IL-33, vilka har en roll i flera allvarliga 
autoimmuna- och inflammatoriska sjukdomar. 
 
Projektet CANxx startas under 2017 med målsättningen att 
kunna välja en klinisk kandidat som kan gå in i utvecklingsfas 
under 2019. Genom att starta ett nytt projekt mot ett 
sjukdomssegment som kompletterar CAN04 diversifierar sig 
Cantargia och får en fördelaktig riskspridning i sin 
projektportfölj. 
 

Personal 
Medelantalet anställda uppgick för perioden januari till mars 2017 till 5 (4), varav 2 (1) kvinna. 
 

Aktien 
Aktien i Cantargia listades på Nasdaq Stockholm First North den 17 mars 2015, under handelsbeteckning 
”CANTA”. Per den 31 mars 2017 uppgick antalet aktier till 32 075 508 (13 505 874) stycken. Vid periodens 
ingång, 2017-01-01, uppgick antalet aktier till 20 917 200 (13 505 874) stycken. Genomsnittligt antal aktier i 
Cantargia under perioden 2017-01-01 – 2017-03-31 uppgick till 26 496 354 (13 505 874) aktier. 
 
 

  



Principer för delårsrapportens upprättande 
Räkenskaperna i denna delårsrapport har upprättats enligt samma principer som den senaste årsredovisningen, det 
vill säga i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).  
 

Granskning av revisor 
Delårsrapporten har inte varit föremål för granskning av Cantargias revisor. 
 

Kommande finansiella rapporter 
Kommande rapporter är planerade enligt följande: 
 

• Halvårsrapport  2017-08-23 
• Delårsrapport 3  2017-11-15 
• Bokslutskommuniké för 2017 2018-02-28 

 

Certified Adviser 
Sedermera Fondkommission är Cantargias Certified Adviser. 
 

Avlämnande av delårsrapport 
Lund, den 15 maj 2017 
Cantargia AB 
Styrelsen 
 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Göran Forsberg – VD, Cantargia AB 
Telefon: 046-275 62 60; E-post: goran.forsberg@cantargia.com 
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Finansiell information 
 
Intäkter och resultat 
Inga omsättning har genererats och övriga rörelseintäkter uppgick till 321 (0) kSEK vilka avser kursvinster på 
rörelsekapital. Externa utgifter relaterade till Bolagets utvecklingsprojekt uppgick till -14 433 (-5 056) kSEK och 
ökningen är ett resultat av de intensifierade aktiviteterna. Övriga externa kostnader uppgick till -1 229 (-1 414) 
kSEK och personalkostnaderna till -1 847 (-1 623) kSEK. Rörelseresultatet uppgick till -17 188 (-8 100) kSEK 
och periodens resultat uppgick till -17 175 (-8 097) kSEK. 
 
Finansiell ställning 
Jämfört med årets början uppgick soliditeten den 31 mars 2017 till 89 (78) procent och det egna kapitalet till 86 931 
(37 127) kSEK. Likvida medel på balansdagen uppgick till 83 736 (34 841) kSEK jämfört med årets början. Det 
egna kapitalet och de likvida medlen har påverkats positivt av den nyemission som genomförts under kvartalet och 
som tillförde Bolaget 72,5 MSEK före emissionskostnader. Balansomslutningen vid periodens slut uppgick till 97 
391 (47 511) kSEK jämfört med vid årets början. 
 
Kassaflöde och investeringar 
Kassaflödet från den löpande verksamheten första kvartalet uppgick till -16 562 (-6 092) kSEK. Kassaflödet från 
investeringsverksamheten uppgick till -1 522 (-919) kSEK och består till största del av patentutgifter. Den 
genomförda nyemissionen gav ett kassaflöde från finansieringsverksamheten på 66 979 (0) kSEK.  
 
 

Resultaträkning i sammandrag 
 

 
 

(kSEK)   2017-01-01 2016-01-01 2016-01-01 
    -2017-03-31 -2016-03-31 -2016-12-31 
   3 mån 3 mån 12 mån 
Omsättning  - - - 
Övriga rörelseintäkter  321 - - 
Intäkter  321 - - 
     
Rörelsens kostnader         
Projektkostnad   -14 433 -5 056 -32 683 
Övriga externa kostnader   -1 229 -1 414 -5 119 
Personalkostnader   -1 847 -1 623 -6 787 
Övriga rörelsekostnader   - -7 -158 
Rörelseresultat   -17 188 -8 100 -44 747 

      
Resultat från finansiella poster      
Ränteintäkter och liknande resultatposter   16 3 132 
Räntekostnader och liknande resultatposter   -3 - -65 
Resultat efter finansiella poster  -17 175 -8 097 -44 680 

      
Resultat före skatt   -17 175 -8 097 -44 680 
        
Periodens resultat   -17 175 -8 097 -44 680 

 



Balansräkning i sammandrag 
 

(kSEK)   
 2017-03-31 2016-12-31 
Tillgångar   
Anläggningstillgångar   
Immateriella tillgångar   
Koncessioner, patent, licenser samt varumärken 8 319 7 092 
Finansiella anläggningstillgångar   
Andra långfristiga värdepappersinnehav 3 825 3 366 
Summa anläggningstillgångar 12 144 10 458 

   
Omsättningstillgångar   
Kortfristiga fordringar   
Övriga fordringar 905 795 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 606 1 417 
Summa kortfristiga fordringar 1 511 2 212 

   
Kortfristiga placeringar   
Räntefond 20 000 8 937 
Summa kortfristiga fordringar 20 000 8 937 

   
Kassa och bank 63 736 25 904 
Summa omsättningstillgångar 85 247 37 053 
SUMMA TILLGÅNGAR 97 391 47 511 

   
EGET KAPITAL OCH SKULDER   
Eget kapital   
Bundet eget kapital   
Aktiekapital 2 566 1 673 
Fond för utvecklingsutgifter 4 037 2 810 
Summa bundet eget kapital 6 603 4 483 

   
Fritt eget kapital   
Överkursfond 184 050 117 964 
Balanserad vinst eller förlust -86 547 -40 640 
Periodens resultat -17 175 -44 680 
Summa fritt eget kapital 80 328 32 644 
Summa eget kapital 86 931 37 127 

   
Långfristiga skulder   
Avsättningar  868 704 
Summa långfristiga skulder 868 704 

   
Kortfristiga skulder   
Leverantörsskulder 7 262 7 419 
Skatteskulder 138 186 
Övriga skulder 444 167 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 748 1 908 
Summa kortfristiga skulder 9 592 9 680 
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 97 391 47 511 

 
  



Förändring av eget kapital i sammandrag 
 

       
2017-01-01 - 2017-03-31  
(kSEK) 
 

Aktie-
kapital 

Fond för 
utvecklings-

utgifter 
Övrigt fritt 
eget kapital 

Periodens 
resultat 

Summa 
fritt eget 

kapital 
Summa 

eget kapital 
Belopp vid periodens ingång 1 673 2 810 77 324 -44 680 32 644 37 127 
Nyemission 893 - 71 636 - 71 636 72 529 
Kapitalanskaffningskostnad - - -5 550 - -5 550 -5 550 
Aktivering av utvecklingsutgifter - 1 227 -1 227 - -1 227 - 
Omföring fg års resultat - - -44 680 44 680 - - 
Periodens förlust - - - -17 175 -17 175 -17 175 
Belopp vid periodens utgång 2 566 4 037 97 503 -17 175 -80 328 86 931 

       
       
2016-01-01 - 2016-12-31  
(kSEK) 
 

Aktie-
kapital 

Fond för 
utvecklings-

utgifter 
Övrigt fritt 
eget kapital 

Periodens 
resultat 

Summa 
fritt eget 

kapital 
Summa 

eget kapital 
Belopp vid periodens ingång 1 080 - 44 165 -17 190 26 975 28 055 
Nyemission 593 - 55 632 - 55 632 56 225 
Kapitalanskaffningskostnad - - -2 473 - -2 473 -2 473 
Aktivering av utvecklingsutgifter - 2 810 -2 810 - -2 810 - 
Omföring fg års resultat - - -17 190 17 190 - - 
Periodens förlust - - - -44 680 -44 680 -44 680 
Belopp vid periodens utgång 1 673 2 810 77 324 -44 680 32 644 37 127 

       

 
Kassaflödesanalys i sammandrag 
 
 

(kSEK) 2017-01-01 2016-01-01 2016-01-01 
  -2017-03-31 -2016-03-31 -2016-12-31 
 3 mån 3 mån 12 mån 
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av 
rörelsekapital -17 175 -8 097 -44 680 
Förändringar av rörelsekapital 613 2 005 5 152 
Kassaflöde från den löpande verksamheten -16 562 -6 092 -39 528 

      
Kassaflöde från investeringsverksamheten -1 522 -919 -3 895 
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 66 979 - 53 752 
Kassaflöde från perioden totalt 48 895 -7 011 89 385 

      
Likvida medel vid periodens början 34 841 24 512 24 512 
Likvida medel vid periodens slut* 83 736 17 501 34 841 
Förändring av likvida medel 48 895 -7 011 10 329 

 
* Bolagets likvida medel består av bundna placeringar (endast likvida medel) samt kassa och bank. 
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