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Cantargia offentliggör slutligt utfall av bolagets väsentligt övertecknade 
företrädesemission 

12 augusti 2022 – Det slutliga utfallet i Cantargia AB:s (publ) (”Cantargia” eller ”Bolaget”) (Nasdaq 
Stockholm: CANTA) företrädesemission om cirka 250 miljoner kronor (”Företrädesemissionen”) är 
att 63 929 030 aktier, motsvarande cirka 95,7 procent av de erbjudna aktierna, har tecknats med stöd 
av teckningsrätter efter teckningsperiodens slut den 10 augusti 2022. De återstående 2 866 128 
aktierna tecknades utan stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 4,3 procent av de erbjudna 
aktierna. Företrädesemissionen var väsentligt övertecknad med 44 procent. Därmed kommer 
garantiåtagandena inte att tas i anspråk. Cantargia kommer genom Företrädesemissionen att 
tillföras cirka 250 miljoner kronor före avdrag för emissionskostnader. 

Denna finansiering förstärker Cantargias finansiella ställning ytterligare, vilket gör det möjligt för oss att 
fortsätta utveckla pipelinen och uppnå fler milstolpar. Vi är glada över våra framsteg och de resultat som 
nyligen presenterades på ASCO kring vårt huvudprojekt, nadulinomab. Vi ser fram emot att ge ytterligare 
uppdateringar om nadunolimab och CAN10 allteftersom projekten gör framsteg. Vi är tacksamma för det 
tydliga stödet från våra befintliga aktieägare och det betydande intresse som visats från andra investerare, 
säger Göran Forsberg, VD för Cantargia.  

Företrädesemissionen omfattade högst 66 795 158 aktier, varav 63 929 030 aktier, motsvarande cirka 95,7 
procent av de erbjudna aktierna, har tecknats med stöd av teckningsrätter. De återstående 2 866 128 
aktierna tecknades utan stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 4,3 procent av de erbjudna aktierna. 
Tillsammans motsvarar teckningar med stöd av teckningsrätter och teckningsanmälningar utan stöd av 
teckningsrätter 144 procent av de erbjudna aktierna i Företrädesemissionen. Därmed kommer 
garantiåtagandena inte att tas i anspråk. Cantargia kommer genom Företrädesemissionen att tillföras cirka 
250 miljoner kronor före avdrag för emissionskostnader. 

Till följd av den fullt tecknade Företrädesemissionen kommer Cantargias aktiekapital att öka med 
5 343 612,64 kronor till 13 359 031,60 kronor och antalet aktier och röster kommer att öka med 66 795 158 
till 166 987 895. 

De som har tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter kommer att tilldelas aktier i enlighet med de principer 
som anges i prospektet som publicerades den 22 juli 2022. Meddelande om tilldelning till de personer som 
tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter förväntas distribueras idag den 12 augusti 2022. Tecknade och 
tilldelade aktier ska betalas kontant i enlighet med instruktionerna på den avräkningsnota som skickas till 
tecknaren. Investerare som har tecknat via en förvaltare kommer att erhålla meddelande om tilldelning i 
enlighet med deras respektive förvaltares rutiner. Endast de som har tilldelats aktier kommer att meddelas. 

Den sista dagen för handel med betalda tecknade aktier (BTA) var den 11 augusti 2022. De nya aktierna 
tecknade med stöd av teckningsrätter förväntas registreras hos Bolagsverket omkring den 16 augusti 2022 
och förväntas börja handlas på Nasdaq Stockholm från och med den 17 augusti 2022. De nya aktierna 
tecknade utan stöd av teckningsrätter förväntas registreras hos Bolagsverket omkring den 18 augusti 2022 
och förväntas börja handlas på Nasdaq Stockholm från och med den 26 augusti 2022. 

 

Rådgivare 

Bolaget har anlitat Barclays Bank Ireland PLC och Carnegie Investment Bank AB (publ) som Joint Global 
Coordinators och Bookrunners i samband med Företrädesemissionen. Advokatfirman Vinge är juridisk 
rådgivare till Bolaget och Baker & McKenzie Advokatbyrå KB är juridisk rådgivare till Joint Global 
Coordinators. 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Göran Forsberg, VD 
Mobil: +46 (0)46-275 62 60 
E-post: goran.forsberg@cantargia.com 
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Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 augusti 
2022 kl. 08:00 CEST. 

 

Om Cantargia 

Cantargia AB (publ), org. nr 556791–6019, är ett bioteknikbolag som utvecklar antikroppsbaserade 
behandlingar för livshotande sjukdomar och har etablerat en plattform baserat på proteinet IL1RAP, 
involverat i ett flertal cancerformer och inflammatoriska sjukdomar. Huvudprojektet, antikroppen 
nadunolimab, studeras kliniskt i kombination med cellgifter eller immunterapi med primärt fokus på icke-
småcellig lungcancer och bukspottkörtelcancer. Positiva interimsdata från kombination med cellgifter 
indikerar en högre effektivitet än vad som förväntas med enbart cellgifter. Cantargias andra projekt, 
antikroppen CAN10, behandlar allvarliga autoimmuna/inflammatoriska sjukdomar, med initialt fokus på 
systemisk skleros och hjärtmuskelinflammation. 

Cantargia är listat på Nasdaq Stockholm (ticker: CANTA). Mer information om Cantargia finns att tillgå via 
www.cantargia.com. 

 

Om nadunolimab (CAN04) 

Antikroppen CAN04 binder starkt till dess målmolekyl IL1RAP och fungerar genom inducering av ADCC och 
blockering av IL-1α- och IL-1β-signalering. CAN04 kan därmed motverka IL-1-systemets bidrag till en 
immunsuppressiv mikromiljö i tumörer liksom utvecklandet av resistens mot cellgiftsbehandling. CAN04 
undersöks i flertal pågående kliniska studier. I fas I/IIa-studien CANFOUR, undersöks första linjens 
kombinationsbehandling med standardcellgifter för patienter med PDAC (gemcitabin/nab-paclitaxel) eller 
NSCLC (gemcitabin/cisplatin) (NCT03267316). Positiva interimsdata för kombinationsterapierna visar 
långvariga responser i 73 PDAC-patienter vilket ger iPFS på 7,2 månader i median och en överlevnad på 
12,7 månader i median. Högre effekt observerades även i 30 NSCLC-patienter med en PFS på 6,8 månader 
i median. En responsfrekvens på 53 procent uppnåddes, med ännu högre responser i patienter med icke-
skivepitel NSCLC som tidigare behandlats med pembrolizumab. Dessa resultat visar högre effekt jämfört 
med vad som förväntas med enbart cellgifter. CAN04 undersöks med cellgifter även i fas I-studien 
CAPAFOUR med FOLFIRINOX i första linjens behandling av metastaserande PDAC (NCT04990037), och 
i två ytterligare kliniska studier, CESTAFOUR (NCT05116891) och TRIFOUR (NCT05181462), i andra 
cancerformer såsom gallgångscancer, tjocktarmscancer och trippelnegativ bröstcancer. CAN04 utvärderas 
även med immunkontrollhämmaren pembrolizumab, med eller utan cellgifter, i fas I-studien CIRIFOUR 
(NCT04452214). 

 

Viktig information 

Informationen i detta pressmeddelande innehåller eller utgör inte ett erbjudande om att förvärva, teckna eller 
på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Cantargia. Inga åtgärder har vidtagits eller kommer 
att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i någon annan jurisdiktion än Sverige. 

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt definitionen i förordning (EU) 2017/1129 
(”Prospektförordningen”) och har inte blivit godkänt av någon tillsynsmyndighet i någon jurisdiktion. Detta 
pressmeddelande varken identifierar eller försöker att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara 
kopplade till en investering i aktier eller andra värdepapper i Cantargia. Inbjudan till berörda personer att 
teckna aktier i Cantargia har endast skett genom det prospekt (”Prospektet”) som offentliggjorts av Bolaget 
den 22 juli 2022. Prospektet har godkänts och registrerats av Finansinspektionen samt offentliggjorts på 
Bolagets webbplats, www.cantargia.com/investerare/nyemission. Godkännandet bör inte betraktas som 
något slags stöd för Bolaget eller stöd för kvaliteten på de värdepapper som avses i Prospektet och innebär 
inte att Finansinspektionen garanterar att sakuppgifterna i Prospektet är riktiga eller fullständiga. Varje 
investerare uppmanas att göra sin egen bedömning huruvida det är lämpligt att investera i Bolagets 
värdepapper. Eventuellt investeringsbeslut bör, för att en investerare fullt ut ska förstå de potentiella riskerna 
och fördelarna som är förknippade med beslutet att delta i Företrädesemissionen, enbart fattas baserat på 
informationen i Prospektet. Därmed rekommenderas en investerare att läsa hela Prospektet. Detta 
pressmeddelande utgör marknadsföring i enlighet med artikel 2 k i Prospektförordningen. 
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Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller 
distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya 
Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där en sådan åtgärd är 
olaglig, där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller 
andra åtgärder utöver de som följer av svensk lag. Handlingar i strid med dessa restriktioner kan bryta mot 
tillämplig värdepapperslagstiftning. Inga aktier eller andra värdepapper i Cantargia har blivit registrerade, 
och inga aktier eller andra värdepapper kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande United States 
Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon stat eller annan 
jurisdiktion i USA och inga aktier eller andra värdepapper kommer att erbjudas, säljas eller på annat sätt 
överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom under ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion 
som inte är föremål för, registreringskrav enligt Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen 
i relevant stat eller annan jurisdiktion i USA. 

Inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) erbjuds inte aktier eller andra värdepapper 
(”Värdepapper”) till allmänheten i något annat land än Sverige. I andra EU-medlemsstater, ska ett sådant 
erbjudande av Värdepapper bara göras i enlighet med Prospektförordningen. I andra EES-medlemsländer, 
som har implementerat Prospektförordningen i sin nationella lagstiftning, ska ett erbjudande av Värdepapper 
bara göras i enlighet med tillämpligt undantag i Prospektförordningen och/eller i enlighet med ett tillämpligt 
undantag under en relevant nationell implementeringsåtgärd. I andra EES-medlemsstater som inte har 
implementerat Prospektförordningen i sin nationella lagstiftning, får ett erbjudande av Värdepapper endast 
göras i enlighet med ett tillämpligt undantag i nationell lag. 

I Storbritannien, är detta dokument och annat material i förhållande till Värdepapperna som är beskrivna 
häri, endast distribuerade till, och endast riktad till, och någon investering eller investeringsåtgärd till vilket 
detta dokument relaterar är endast tillgängligt, och kommer endast att vara avsedd för, ”kvalificerade 
investerare” (i enlighet med Storbritanniens version av Prospektförordningen vilken är en del av brittisk lag 
till följd av European Union (Withdrawal Act) 2018) som är (i) personer som har professionell erfarenhet i 
ämnen relaterade till investeringar som faller inom definitionen ”investment professionals” i artikel 19(5) av 
Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Order”), (ii) enheter med hög 
nettoförmögenhet etc. som faller inom artikel 49(2)(a) till (d) av Ordern, eller (iii) sådana andra personer till 
vilka sådana investeringar eller investeringsaktiviteter lagligt kan göras tillgängliga enligt Ordern (alla sådana 
personer refereras tillsammans till som ”relevanta personer”). I Storbritannien, är alla investeringar eller 
investeringsaktiviteter till vilka denna kommunikation relaterar till endast tillgänglig för, och kommer endast 
att avse, relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder med 
detta pressmeddelande som grund och ska inte agera eller förlita sig på det. 

Detta pressmeddelande kan innehålla framåtblickande uttalanden som speglar Bolagets nuvarande syn på 
framtida aktiviteter samt finansiell och operationell utveckling. Ord som ”ämnar”, ”förväntar”, ”förutser”, ”kan”, 
”tror”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som antyder indikationer eller förutsägelser av framtida 
utvecklingar och trender, och som inte är baserade på historiska fakta, är avsedda att identifiera 
framåtblickande uttalanden. Framåtblickande uttalanden innehåller både kända och okända risker och 
osäkerheter eftersom de är beroende av framtida händelser och omständigheter. Framåtblickande uttryck 
garanterar inte framtida resultat eller utveckling och den faktiska utgången kan väsentligt skilja sig åt från 
de framåtblickande uttalandena. 

Detta pressmeddelande har utfärdats av och är enbart Bolagets ansvar. Ingen representation eller garanti, 
uttrycklig eller underförstådd, görs eller kommer att göras beträffande, eller i relation till, och inget ansvar 
eller ansvar accepteras av var och en av Joint Global Coordinators och Bookrunners eller av någon av deras 
respektive dotterbolag eller agenter angående, eller i relation till, riktigheten eller fullständigheten av detta 
pressmeddelande eller annan skriftlig eller muntlig information som gjorts tillgänglig för eller allmänt 
tillgänglig för någon part eller dess rådgivare, och allt ansvar frånsägs därför uttryckligen. 

Barclays Bank Ireland PLC regleras av Central Bank of Ireland. Var och en av Joint Global Coordinators och 
Bookrunners agerar exklusivt för Bolaget och ingen annan i samband med Företrädesemissionen, innehållet 
i detta pressmeddelande och i andra frågor som beskrivs i detta pressmeddelande. Joint Global 
Coordinators och Bookrunners kommer inte att betrakta någon annan person som sina respektive klienter i 
relation till Företrädesemissionen, innehållet i detta pressmeddelande och andra frågor som beskrivs i detta 
pressmeddelande och kommer inte att vara ansvariga gentemot någon (inklusive tecknare) andra än Bolaget 
för att tillhandahålla det skydd som ges till sina respektive kunder eller för att ge råd till någon annan person 
i samband med Företrädesemissionen, innehållet i detta pressmeddelande eller andra frågor som hänvisas 
till i detta pressmeddelande. 
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I samband med Företrädesemissionen kan var och en av Joint Global Coordinators och Bookrunners och 
något av deras dotterbolag, som agerar som investerare för egen räkning, ta en del av aktierna i 
Företrädesemissionen som en huvudposition och i den egenskapen kan behålla, köpa, sälja, erbjuda att 
sälja för egen räkning sådana aktier och andra värdepapper i Bolaget eller relaterade investeringar i 
samband med Företrädesemissionen eller på annat sätt. Följaktligen bör hänvisningar till aktier I 
Företrädesemissionen som erbjuds, förvärvas, placeras eller på annat sätt handlas läsas som att det 
inkluderar varje emission eller erbjudande till, eller förvärv, placering eller handel av, var och en av Joint 
Global Coordinators och Bookrunners och något av deras dotterbolag som agerar i sådan egenskap. 
Dessutom kan var och en av Joint Global Coordinators och Bookrunners och alla deras dotterbolag ingå 
finansieringsarrangemang (inklusive swappar, warranter eller CFD-kontrakt) med investerare i samband 
med vilka var och en av Joint Global Coordinators och Bookrunners och någon av deras respektive 
närstående kan från tid till annan förvärva, inneha eller avyttra aktier. Ingen av Joint Global Coordinators 
och Bookrunners har för avsikt att avslöja omfattningen av sådana investeringar eller transaktioner på annat 
sätt än i enlighet med eventuella lagliga eller regulatoriska skyldigheter att göra det. 

Var och en av Joint Global Coordinators och Bookrunners och deras respektive dotterbolag kan ha deltagit 
i transaktioner med och tillhandahållit olika affärsbanker, investeringsbanker, finansiell 
rådgivningstransaktioner och tjänster i den ordinarie verksamheten med Bolaget och/eller dess dotterbolag 
för vilka de skulle ha fått sedvanliga avgifter och provisioner. Var och en av Joint Global Coordinators och 
Bookrunners och deras respektive dotterbolag kan tillhandahålla sådana tjänster till Bolaget och/eller dess 
dotterbolag i framtiden. 

Information till distributörer 

I syfte att uppfylla de produktstyrningskrav som återfinns i: (a) Europaparlamentets och rådets direktiv 
2014/65/EU om marknader för finansiella instrument, i konsoliderad version, (”MiFID II”); (b) artikel 9 och 
10 i Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/593, som kompletterar MiFID II; och (c) nationella 
genomförandeåtgärder (tillsammans ”Produktstyrningskraven i MiFID II”) samt för att friskriva sig från allt 
utomobligatoriskt, inomobligatoriskt eller annat ansvar som någon ”tillverkare” (i den mening som avses 
enligt Produktstyrningskraven i MiFID II) annars kan omfattas av, har Bolagets aktier varit föremål för en 
produktgodkännandeprocess, som har fastställt att dessa aktier är: (i) lämpliga för en målmarknad 
bestående av icke-professionella investerare och investerare som uppfyller kriterierna för professionella 
kunder och godtagbara motparter, såsom definierat i MiFID II; och (ii) lämpliga för spridning genom alla 
distributionskanaler som tillåts enligt MiFID II (”EU Målmarknadsbedömningen”). I syfte att uppfylla varje 
tillverkares produktgodkännandeprocess i Storbritannien, har målmarknadsbedömningen för Bolagets aktier 
lett till slutsatsen att: (i) målmarknaden för sådana aktier är endast godtagbara motparter som definierat i 
FCA Handbook Conduct of Business Sourcebook och professionella investerare som definierat i förordning 
(EU) 600/2014 som är en del av brittisk lagstiftning genom European Union (Withdrawal) Act 2018) (”UK 
MiFIR”), och (ii) samtliga distributionskanaler för sådana aktier till godtagbara motparter och professionella 
klienter är lämpliga (”UK Målmarknadsbedömningen” tillsammans med EU Målmarknadsbedömningen 
”Målmarknadsbedömningen”). Oaktat Målmarknadsbedömningen bör distributörer notera att: priset på 
Bolagets aktier kan sjunka och investerare kan förlora hela eller delar av sin investering, att Bolagets aktier 
inte är förenade med någon garanti avseende avkastning eller kapitalskydd och att en investering i Bolagets 
aktier endast är lämplig för investerare som inte är i behov av garanterad avkastning eller kapitalskydd och 
som (ensamma eller med hjälp av lämplig finansiell eller annan rådgivare) är kapabla att utvärdera fördelarna 
och riskerna med en sådan investering och som har tillräckliga resurser för att bära de förluster som en 
sådan investering kan resultera i. Målmarknadsbedömningen påverkar inte andra krav avseende 
kontraktuella, legala eller regulatoriska försäljningsrestriktioner med anledning av Företrädesemissionen. 
Vidare ska noteras att oaktat Målmarknadsbedömningen kommer bankerna endast att tillhandahålla 
investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter. 

Målmarknadsbedömningen utgör, för undvikande av missförstånd, inte (a) en ändamålsenlighets- eller 
lämplighetsbedömning i den mening som avses i MiFID II eller UK MiFIR eller (b) en rekommendation till 
någon investerare eller grupp av investerare att investera i, förvärva, eller vidta någon annan åtgärd 
avseende Bolagets aktier. 

Varje distributör är ansvarig för att genomföra sin egen målmarknadsbedömning avseende Bolagets aktier 
samt för att besluta om lämpliga distributionskanaler. 


