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Detta är Kancera 
Kancera utvecklar läkemedel mot inflammatoriska sjukdomar 

och cancer. KAND567 mot klinisk fas II-studie i 
hjärtinfarktpatienter

Kancera utvecklar läkemedel som motverkar 
skador vid akut och kronisk inflammation. 
Fractalkinblockeraren KAND567 utvecklas i första 
hand för att effektivt och selektivt minska 
inflammationen i hjärta och kärl efter en hjärtinfarkt 
och Kancera planerar att under andra kvartalet 
2020 ansöka om tillstånd för en klinisk fas II-studie. 
Eftersom vetenskapliga studier har påvisat förhöjd 
aktivitet för fractalkinsystemet inte bara i samband 
med hjärtinfarkt, utan även vid 
inflammationssjukdomar och vissa former av 
cancer, finns flera möjliga utvecklingsmöjligheter för 
Kanceras fractalkinblockerare KAND567 och 
KAND145.  

Kancera AB bedriver forskning och utveckling i 
laboratorier i Karolinska Institutet Science Park i 
Stockholm och sysselsätter cirka 15 personer. 
Aktien handlas på NASDAQ First North Premier. 
Antalet aktieägare uppgick per den 30 september 
2019 till cirka 7400. FNCA Sweden AB är bolagets 
Certified Adviser. FNCA kan nås på info@fnca.se 
samt på 08-528 00 399. 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. 

Affärsmodell 
Att utveckla patentskyddade läkemedel som kan 
normalisera liv och minska vårdkostnader för 
försäljning till internationell läkemedelsindustri och 
vidare klinisk utveckling och marknadsföring. 

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.  

Bakgrund 
Kanceras team har lång erfarenhet av 
läkemedelsforskning från upptäckter av nya 
sjukdomsprocesser till klinisk utveckling inom 
AstraZeneca, Biovitrum (tidigare Pharmacia) och 
Karolinska Institutet. Kancera har i huvudsak 
fokuserat på inflammatoriska sjukdomar och cancer 
både för egen läkemedelsutveckling och som 
forskningskonsulter. Som forskningskonsulter har 
Kanceras team utfört projekt åt både 
läkemedelsbolag och biotechbolag i USA och i 
Europa. Bland dessa uppdrag finns utveckling av 
den kemi som lade grunden till Enasidenib, ett 
läkemedel som sedan 2017 marknadsförs av 
amerikanska läkemedelsbolaget Celegene för 
behandling av lymfom (AML). 2018 slöts avtal med 
tyska läkemedelsbolaget Grünenthal om utveckling 
av Kanceras HDAC-hämmare för behandling av 
nervinflammation och smärta. 

Kanceras längst utvecklade läkemedelskandidat 
KAND567 bygger på forskning som belönades med 
Nobelpriset i Fysiologi eller Medicin 2019, dvs 
kunskapen om hur celler känner av och anpassar 
sig till tillgång på syre. Den anpassningen omfattar 
t.ex. hur immunreaktioner styrs genom 
fractalkinsystemet som läkemedelskandidaterna 
KAND567 och KAND145 verkar genom. 

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 varefter 
läkemedelsutveckling sker i egen regi inom 
Karolinska Institutet Science Park, Stockholm. I 
samband med notering på listan Nasdaq First North 
Premier den 28 oktober 2016, bildades 
dotterbolaget Kancera Förvaltning AB varefter 
Kancera AB fr.o.m. andra kvartalet 2016 övergick 
till redovisning i enlighet med IFRS i Koncernen och 
RFR2 i Moderbolaget.  
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Tredje kvartalet i korthet 
1 juli – 30 september 2019

• Nettoomsättning för perioden (januari till september) uppgick till 3,3 Mkr (0,1 Mkr) varav tredje kvartalet 
utgjorde 0,2 Mkr (0,0 Mkr).  

• FoU-kostnader för perioden uppgick till 27,5 Mkr (31,3 Mkr) varav tredje kvartalet utgjorde 7,2 Mkr (10,5 
Mkr). 

• Rörelseresultatet för perioden uppgick till -28,1 Mkr (-33,5 Mkr) varav tredje kvartalet utgjorde -7,5 Mkr  

(-10,7 Mkr). 

• Resultat efter finansiella poster för perioden uppgick till -28,4 Mkr (-33,8 Mkr) varav tredje kvartalet 
utgjorde -7,6 Mkr (-10,8 Mkr). 

• Resultat per aktie uppgick för perioden till -0,14 kr (-0,21 kr) varav tredje kvartalet utgjorde -0,04 Mkr      
(-0,06 Mkr). 

• Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick till -32,6 Mkr (-31,2 Mkr) varav tredje 
kvartalet utgjorde -11,6 Mkr (-17,9 Mkr). 

• Eget kapital uppgick per den 30 september 2019 till 23,6 Mkr (45,5 Mkr) eller 0,11 kr (0,24 kr) per aktie. 

• Soliditeten uppgick per den 30 september 2019 till 65 procent (77 procent).  

• Likvida medel uppgick den 30 september 2019 till 3,9 Mkr (34,8 Mkr). För information om 100% 
garanterad företrädesemission om 61 Mkr se under ”Viktiga händelser efter tredje kvartalets utgång”.  
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Viktiga händelser under tredje kvartalet 
• Kancera meddelade att den tredje och sista delbetalningen för Fractalkinprojektet och KAND567 

genomförts enligt förvärvsavtal. Betalningen, som aktiverats i samband med den pågående fas Ib-
studien, sker genom nyemission av två miljoner av bolagets aktier till Acturum AB. 

• Kancera meddelade att en vidareutvecklad doseringsstrategi för KAND567 avses införas vilket innebär 
adderad försening av fas 1b-studien. Den nya doseringsstrategin är i överensstämmelse med klinisk 
praxis för hjärtskyddande behandling av patienter med infarkt. Erhållna resultat från fas 1-studierna 
stödjer att en sådan dosering ger önskad effekt och tolerabilitet. För mer information om slutförandet av 
fas Ib-studien, se vidare under ”Viktiga händelser efter tredje kvartalets utgång”.  

• Kancera presenterade nya forskningsresultat om sin läkemedelskandidat KAND567 på världens största 
hjärtkongress, som är ett samarrangemang mellan ESC-kongressen och World Congress of Cardiology, 
Kanceras forskningsresultat bedömdes av ESC vara av ”outstanding quality” och valdes av denna 
anledning ut för presentation under den centrala sessionen för vetenskapliga framsteg inom 
området ”akuta kranskärlssjukdomar”. Resultaten visar att Kanceras läkemedelskandidat KAND567 har 
en antiinflammatorisk effekt som skyddar hjärtat och blodkärlen från skador i samband med hjärtinfarkt 
respektive åderförkalkning. Se videopresentationen från ESC i Paris genom att klicka här. 

 

Viktiga händelser efter tredje kvartalets utgång 
• Kancera har beskrivit betydelsen av Nobelpriset 2019 i Fysiologi eller Medicin för Kanceras 

läkemedelsforskning (se http://kancera.com/sv/press-swedish/nyheter/nobelpriset2019/) 

• Kancera har meddelat en ny patentstrategi inom samarbetet med Grünenthal för utveckling av HDAC-
hämmare för behandling av smärta och inflammation. Det innebär närmast att en patentansökan dras 
tillbaka kring en serie HDAC-hämmare för att i ett senare skede skicka in en ny kompletterad ansökan. 
Gällande samarbetsavtal har kompletterats i enlighet med denna nya strategi för att båda parter ska få 
del av fördelarna av denna reviderade patentstrategi. 

• Kancera har meddelat avsikt att genomföra det sista steget i fas Ib-studien av läkemedelskandidaten 
KAND567 i Finland istället för som tidigare planerat i Sverige. Kancera ansökte i augusti 2019 om 
tillstånd från svenska Läkemedelsverket att ändra doseringsstrategin i studien för att möjliggöra en för 
patienterna optimal dosering. Läkemedelsverket har meddelat att myndigheten önskar kompletterande 
information och en ny ansökan om tillstånd att fortsätta studien. Kancera har sammanställt den begärda 
informationen och förberett en ny ansökan, men för att upprätthålla tidsplanen för fas IIa-studien väljer 
bolaget att ansöka om att genomföra den sista delen av fas Ib-studien i Finland.  Bolaget bedömer att 
detta möjliggör att fas Ib-studien slutförs med oförändrad budget under första kvartalet 2020. Den 
tidigare kommunicerade planen att ansöka om tillstånd för en fas IIa-studie under det andra kvartalet 
2020 är därmed oförändrad.  

• Styrelsen för Kancera har meddelat beslut om att föreslå en företrädesemission av aktier och 
teckningsoptioner, som vid full teckning tillför Kancera cirka 61,4 MSEK före optioner och 
emissionskostnader. Emissionen är garanterad till 100 procent genom garantiförbindelser. Nyemissionen 
kommer att framläggas för godkännande på en extra bolagsstämma som är planerad att äga rum den 13 
januari 2020. Huvudsyftet med emissionen är att tillföra kapital för en fortsatt klinisk utveckling av 
KAND567. 

http://kancera.com/en/research/
http://kancera.com/sv/press-swedish/nyheter/nobelpriset2019/
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VD har ordet 
Finansiering för prövning av KAND567 med livräddande 

potential efter hjärtinfarkt och patentstrategiska beslut för att 
stärka HDAC-projektet i kampen mot nervsmärta   

Den nyligen presenterade fullt garanterade emissionen möjliggör för Kancera att genomföra planerade 
kliniska studier av läkemedelskandidat KAND567 som skulle kunna normalisera och förlänga livet för 
patienter som drabbats av en omfattande hjärtinfarkt. Finansieringen består av en bryggfinansiering om ca 
14,0 MSEK för slutförande av fas Ib-studien samt nyemission av Units om cirka 61,4 MSEK under första 
kvartalet 2020, inklusive möjlighet till inlösen av en attraktivt prissatt option under Q2 2020. Tillsammans 
bedöms detta tillföra tillräckliga medel för att genomföra fas IIa-studien. 

Utvecklingsprogrammet för KAND567, som skyddar både hjärta och blodkärl från skador i samband med 
akut och kronisk hjärtsjukdom, fortsätter enligt vår övergripande tidsplan även om det skett en förskjutning av 
vissa delmål under kvartalet.  

Tidigt under sommaren visade de första interimsresultaten från fas 1b-studien att vi nådde målet att nå 
hjärtat med den beräknade effektiva koncentrationen av KAND567 redan inom fem minuter och dessutom att 
säkerhetsprofilen var tillfredställande vid en kortare tids intravenös infusion. Dock uppstod en övergående 
lokal irritation vid infusionsstället när infusionen gavs under en längre tid. Den korrigering av koncentration 
och infusionshastighet som testades under sommaren gav bättre resultat, men tolerabiliteten var inte god 
nog för en intravenös infusion över tre dygn. Tillsammans med våra kliniska rådgivare har vi därför tagit 
beslutet att vidareutveckla doseringsstrategin genom att gå över till en kombination av kortare intravenös 
infusion och upp till tre dygns peroral behandling.  

Med bibehållen plan att ansöka om tillstånd för fas IIa-studie mot hjärtinfarkt under andra kvartalet 2020, går 
vi nu till Finland för att slutföra fas Ib-studien under februari 2020. Bakgrunden är att Finland erbjuder 
attraktiva tidsramar för genomförande av en högkvalitativ studie med bibehållen budgetram. 
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Kancera har sedan tidigare goda fas 1-data för peroralt administrerad KAND567, och den nya föreslagna 
doseringen överensstämmer med klinisk praxis för vård efter hjärtinfarkt. Vår samlade bedömning, baserat 
på alla tillgängliga data, är att det finns starkt stöd för att den nya doseringsstrategin kommer att ge önskad 
effekt och säkerhet.  

Intresset för inflammationens roll vid hjärtinfarkt i allmänhet och fractalkin-receptorns betydelse i synnerhet 
är fortsatt stort. I början av september gav vi den första vetenskapliga presentationen av våra data från 
prekliniska studier av KAND567 på världens största hjärtkongress, ESC Congress 2019 i Paris. Kongressen 
samlade över 33 000 deltagare och Kanceras forskning presenterades under huvudsessionen för 
vetenskapliga framsteg inom nästa generations behandlingar mot akuta hjärtsjukdomar. Mottagande var 
mycket gott bland de forskare, företag och key opinion leaders som närvarade och dialogen med 
nyckelpersoner har fortsatt på American Heart kongressen (AHA) tidigare denna vecka. I anslutning till ESC 
mötet uppmärksammades också Kanceras presentation i internationell fackpress, där BioCentury, BioSpace 
och Labiotech alla refererade till våra forskningsresultat. Se videopresentationen från ESC i Paris genom att 
klicka här. 

När årets Nobelpris i medicin presenterades i början av oktober fick vi ännu ett bevis på att vår forskning 
knyter an till stora vetenskapliga genombrott. I år belönas upptäckten av hur celler känner av och anpassar 
sig efter syretillgång och riktar särskilt intresset mot proteiner som regleras av den syrekänsliga faktorn HIF-
1α. Där ingår fractalkin-receptorn CX3CR1 och enzymet PFKFB3.  I vårt ständiga arbete att driva KAND567 
vidare är det en gynnsam faktor att fler och fler ser inflammationens och fractalkinsystemets betydelse vid 
den syrebrist som uppstår efter en hjärtinfarkt.  

Parallellt med utvecklingen av KAND567 fortsätter vårt samarbete med Grünenthal kring våra HDAC-
hämmare för behandling av smärta och inflammation. Efter kvartalets utgång togs beslutet att stärka 
patentstrategin inom samarbetet och som del av den dra tillbaka en patentansökan kring en serie HDAC-
hämmare för att i ett senare skede skicka in en ny kompletterad ansökan. Gällande samarbetsavtal har 
kompletterats för att båda parter ska få del av fördelarna av denna reviderade patentstrategi. Att hela tiden 
se över och stärka patentstrategin är en naturlig del av arbetet i den här typen av läkemedelsprojekt. Vi ser 
fram emot att med Grünenthal nå ett genombrott i kampen mot nervsmärta. 

 

Solna, 22 november 2019 

Kancera AB 

 

Thomas Olin, Verkställande direktör 

http://kancera.com/en/research/
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Läkemedelsutveckling 
Kanceras läkemedelsutveckling uppmärksammas internationellt 

genom kommersiellt samarbete samt nominering för 
utomordentligt hög vetenskaplig kvalitet 

I december 2018 inleddes samarbete med tyska 
läkemedelsbolaget Grünenthal baserat på 
Kanceras prekliniska HDAC-projekt för utveckling 
av nya läkemedel mot nervinflammation och 
smärta. Under september 2019 bjöds Kancera in till 
årets största hjärtkongress för att presentera 
KAND567 under den centrala sessionen för 
vetenskapliga framsteg inom området ”akuta 
kranskärlssjukdomar” med motivet att resultaten 
håller utomordentligt hög vetenskaplig kvalitet.  

Läkemedelskandidaten KAND567 förbereds nu för 
en klinisk fas II-studie som skall pröva en helt ny 
behandlingsstrategi för att skydda hjärtats funktion 
och rädda liv efter infarkt. Trots att hjärtinfarkt 
fortfarande är en av de vanligaste orsakerna till 
livshotande kronisk sjukdom är bristen på 
innovation inom området stor, tills nu.  

Ny kunskap pekar på att en överreaktion från 
immunsystemets sida ligger bakom flera typer av 
hjärt-kärlsjukdomar och att KAND567 kan blockera 
denna sjukdomsprocess. Eftersom vetenskapliga 
studier också har visat att liknande immunologiska 
överreaktioner ligger bakom flera former 
inflammationssjukdomar och viss cancer finns 
betydande expansionsmöjligheter för Kanceras 
fractalkinblockerande läkemedelskandidater.  

2018 inleddes med att Kanceras första kliniska 
studie med KAND567 i friska försökspersoner 
rapporterades.  

Under första halvåret 2019 inleddes den andra fas 
I-studien (fas Ib) med KAND567 för att fastställa 
intravenös doseringsstrategi inför den planerade 
fas IIa-studien i hjärtinfarktpatienter.  Den första 
explorativa delen av fas Ib-studien visar att 
KAND567 har en god säkerhetsprofil vid kortare 
tids intravenös infusion och att den beräknade 
effektiva plasmakoncentrationen kan uppnås enligt 
plan. 

Målet för utvecklingen av Kanceras produktportfölj 
de närmaste 12-24 månaderna är att:  

• genomföra klinisk fas IIa-studie med KAND567 
mot inflammationsskador vid hjärtinfarkt 

• avancera Kanceras andra läkemedelskandidat 
KAND145 genom klinikförberedande 
utvecklingssteg. 

• utvärdera möjligheter att expandera 
indikationsområdet för KAND567 och 
KAND145 inom inflammatoriska 
nischsjukdomar och cancer.  
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Kancera har fem läkemedelsprojekt i portföljen. 
Kanceras huvudsakliga resurser investeras i de två 
Fractalkinprojekten. Den vidare utvecklingen av 
HDAC-projektet externfinansieras genom avtal med 
läkemedelsbolaget Grünenthal. PFKFB3-projektet 
finansieras genom ett EU Horizon2020 projekt och 
ROR1 huvudsakligen genom akademiska 
samarbeten. 

Projekt i klinisk fas  
• Blockerare av fractalkinreceptorn CX3CR1. 

Kancera utvecklar de småmolekylära 
läkemedelskandidaterna KAND567 och 
KAND145, som båda blockerar 
fractalkinreceptorn och därmed specifika delar 
av immunsystemet. Den första indikationen för 
Kanceras fractalkinblockerare är behandling 
mot hjärtskada efter hjärtinfarkt. 
Expansionsmöjligheter för blockerare av 
fractalkinsystemet utvärderas även inom 
inflammatoriska sjukdomar och cancer. 

Projekt i preklinisk fas 
• Kanceras HDAC-projekt utvärderas och 

utvecklas i partnerskap med Grünenthal inom 
nervinflammation och smärta. 

• 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. 

 

 

 

 

Läs mer om projektportföljen, aktuell projektstatus och patentportföljen i Projektrapporten som finns att ladda 
ned på vår webbsida www.kancera.com 
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Finansiella utvecklingen i sammandrag 

 
 

Kommentarer till den finansiella utvecklingen 
Ökade rörelseintäkter för perioden i jämförelse med motsvarande period 2018 är i huvudsak hänförliga till en 
engångsbetalning som erhölls i samband med det ingångna avtalet rörande HDAC-projektet med 
Grünenthal.  

Intäkter och resultat 
Kancera AB:s verksamhet var i huvudsak utveckling av läkemedel. 
 

Tredje kvartalet, juli – september 2019 
• Nettoomsättningen under kvartalet uppgick till 

0,2 MKR (0,0 MKR) 

• Kostnaderna under kvartalet uppgick till 8,2 Mkr 
(11,0 Mkr) fördelat på kostnader för forsknings- 
och utvecklingskostnader 7,2 Mkr (10,5 Mkr), 
samt övriga försäljnings- och administrativa 
kostnader 1,0 Mkr (0,5 Mkr).  

• Resultat per aktie för kvartalet uppgick, baserat 
på ett vägt genomsnitt av antalet utestående 
aktier, till -0,04 kr (-0,06 kr). 

• Resultatet efter finansiella poster uppgick under 
kvartalet till -7,6 Mkr (-10,8 Mkr). 

Perioden, januari – september 2019 
• Nettoomsättningen under perioden uppgick till 

3,3 MKR (0,1 MKR) 

• Kostnaderna under perioden uppgick till 32,9 
Mkr (33,9 Mkr) fördelat på kostnader för 
forsknings- och utvecklingskostnader 27,5 Mkr 
(31,3 Mkr), samt övriga försäljnings- och 
administrativa kostnader 5,4 Mkr (2,6 Mkr).  

• Resultat per aktie för perioden uppgick, baserat 
på ett vägt genomsnitt av antalet utestående 
aktier, till -0,14 kr (-0,21 kr). 

• Resultatet efter finansiella poster uppgick under 
kvartalet till -28,4 Mkr (-33,8 Mkr). 
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Finansiell ställning och likviditet 

Balansräkning och kassaflöde 
Totalt eget kapital uppgick per den 30 september 
2019 till 23,6 Mkr (45,5 Mkr). 

Kancera AB:s soliditet per den 30 september 2019 
var 65 procent (77 procent). Eget kapital per aktie 
var 0,11 kr (0,24 kr). 

Kassaflödet uppgick till -5,0 Mkr (17,8 Mkr) under 
tredje kvartalet. Kassaflödet från den löpande 
verksamheten uppgick till -11,6 Mkr (-17,9 Mkr) 
eller -0,05 kr per aktie (-0,09 kr) och från 
finansieringsverksamheten uppgick det till 6,6 Mkr 
(0,0 Mkr). 

Kancera AB:s likvida medel uppgick per den 30 
september 2019 till 3,9 Mkr (34,8 Mkr). Kancera har 
meddelat beslut om en 100% garanterad emission 
med företrädesrätt om totalt cirka 61,4 Mkr. Varje 
fyra gamla aktier ger rätt att teckna tre Units 
beståpende av en aktie och två optioner. Teckning 
sker under perioden 29e februari – 13e mars 2020. 

Medarbetare 
Kancera AB hade ca 20 anställda varav 16 
heltidsanställda inklusive 3 EU finansierade 
doktorander per den 30 september 2019, varav 8 är 
män och 8 är kvinnor. 

Investeringar samt avskrivningar 
Immateriella anläggningstillgångar uppgår i 
balansräkningen till totalt 24 Mkr som fördelas på 3 
Mkr för ROR1-projektet, 3 Mkr för PFKFB3-
projektet och 18 Mkr för Fractalkinprojektet. 
Posterna för ROR1- och PFKFB3-projekten 
uppkom som resultat av apportemission vid 
bildandet av Kancera AB. Posten för 
Fractalkinprojektet är summan av två 
kvittningsemissioner som genomförts enligt 
förvärvsavtal. Den tredje och sista delbetalningen 
för Fractalkinprojektet genom kvittningsemission 
om 6 Mkr registrerades under juli 2019.  

 

Styrelsen bedömer i enlighet med årligt genomförd 
nedskrivningsprövning att värdet av Fractalkin-, 
ROR1 och PFKFB3-projekten uppfyller det 
respektive värde som åsätts projekten i 
balansräkningen.  

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

Fr o m 1 januari 2019 redovisas nyttjanderätt 5,2 
MKR (0,0 MKR) som effekt av IFRS 16 
Leasingavtal.  

Aktiekapitalet och aktien 
Aktiekapitalet uppgick den 30 september 2019 till 
17 068 791 kr fördelat på 204 825 492 aktier med 
ett kvotvärde om, avrundat, 0,08 kr per aktie. 
Pågående emission till GCF omfattar därutöver 
5 000 000 aktier. 

Aktuella optionsprogram 
Med stöd av bemyndigande av extra stämman den 
28 september 2017 har beslut fattats om emission 
av teckningsoptioner vilket innebär att Kancera AB 
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 AB 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 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 2018 
till 219 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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Periodens resultat och totalresultatet 
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Rapport över finansiell ställning 
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Rapport över förändringar i eget kapital 
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Rapport över kassaflöden 
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Resultaträkning 
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Balansräkning 
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Noter 
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.  

Förutom vad som framgår nedan är koncernens och moderföretagets redovisningsprinciper och 
beräkningsgrunder för rapporten oförändrade jämfört med senaste årsredovisning för räkenskapsåret som 
slutade den 31 december 2018 och ska läsas tillsammans med den.  

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 
Fractalkinprojektet. 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. 

IFRS 16 Leasingavtal 
Koncernen tillämpar från och med den 1 januari 2019 den nya standarden IFRS 16 Leasingavtal. IFRS 16 
introducerar en enda redovisningsmetod för leasingavtal vilket innebär att koncernens hyresavtal för lokaler 
som tidigare klassificerats som operationell leasing enligt IAS 17 redovisas i balansräkningen som tillgång i 
form av en nyttjanderätt och leasingskuld. Koncernen tillämpar lättnadsreglerna då leasingavtal av mindre 
värde och avtal som löper under kortare tidsperiod än 12 månader från övergångstidpunkten inte inkluderas.  
Koncernen tillämpar partiell retroaktivitet där jämförande år inte räknas om och den ackumulerade effekten 
redovisas som en justering av ingående eget kapital vid första tillämpningsdagen. Enligt beräkningar har 
koncernens tillgångar per 1 januari 2019 ökat med 6 320 TSEK och koncernens skulder med 6 320 TSEK. 
Soliditeten vid övergången påverkas negativt med ca 9%-enheter. Redovisningen får en positiv effekt på 
rörelseresultatet då koncernen redovisar avskrivningar på tillgången i stället för leasingavgifter.  

 

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 180 tkr (270 tkr), samt 49 tkr 
(76 tkr) till Allmora Life Science 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. 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. 

 

Not 4 Erhållna bidrag som skall slutredovisas vid senare tillfälle 
 

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

EU SYNTRAIN1  4986 4 237 Nästa: April 2020 

EU TOBEATPAIN2 2637  1 791 Nästa: Juli 2020 

Summa 7623 6 028 
 

 

1. Enligt EUR kurs 10 kr. Beviljat belopp om ca 4 986 tkr. Utbetalat belopp om ca 4 237 tkr. Resterande 
belopp av bidraget betalas efter godkänd slutredovisning som lämnas i oktober 2020. 

2. Enligt EUR kurs 10 kr. Beviljat belopp om ca 2 637 tkr. Utbetalat belopp om ca 1791 tkr. Resterande 
belopp betalas ut efter godkänd redovisning för period 1 som beräknas att lämnas juli-september 2020 och 
samt efter godkänd slutredovisning som lämnas i juli 2022. 

 

Not 5 Koncernens verksamhet och riskfaktorer 
Vid bedömning av koncernens framtida utveckling är det av vikt att vid sidan av potentiell resultattillväxt även 
beakta riskfaktorer. Koncernens verksamhet påverkas av ett flertal risker som kan ge effekt på koncernens 
resultat och finansiella ställning i varierande grad. För en beskrivning av koncernens risker hänvisas till sid 
24 i årsredovisningen för 2018. 
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Not 6 Definitioner 

Alternativa nyckeltal 
Utöver de finansiella nyckeltal som upprättats i enlighet med IFRS presenterar Kancera AB finansiella 
nyckeltal som inte definieras enligt IFRS, till exempel avkastning på eget kapital, avkastning på sysselsatt 
kapital och 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. 

Sysselsatt kapital  
Balansomslutning reducerad med icke räntebärande skulder. 

Soliditet  
Eget kapital i procent av balansomslutningen. 
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Styrelsens försäkran 
 

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

 

Stockholm den 22 november 2019 

 

 

 

 

 

Erik Nerpin 
Ordförande 

Håkan Mellstedt 
Ledamot 

Charlotte Edenius 
Ledamot 

 

 

 

 

 

Carl-Henrik Heldin 
Ledamot  

 

Anders Gabrielsen 
Ledamot 

Thomas Olin 
VD/Ledamot 

 

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

 

 

 

Kommande rapporttillfällen samt årsstämma 

Bokslutskommuniké januari-december 2019 21 februari 2020 

Årsredovisning 2019    30 april 2020 

Delårsrapport januari-mars 2020   22 maj 2020 

Årsstämma 2020    28 maj 2020 

Delårsrapport januari-juni 2020   21 augusti 2020 

Delårsrapport januari-september 2020  20 november 2020 

Bokslutskommuniké januari-december 2020 19 februari 2021 
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För ytterligare information, kontakta: 

Thomas Olin, VD: +46 73 520 40 01 
Erik Nerpin, Ordförande i styrelse & sammankallande till valberedning: +46 70 620 73 59 

 

Kancera AB (publ) 
Karolinska Institutet Science Park 

Banvaktsvägen 22 
SE 171 48 Solna 

 

Besök gärna Bolagets hemsida www.kancera.se 
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