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Inbjudan till presentation av Cantargias bokslutskommuniké för 2022 den 23 
februari, klockan 15:00 

Cantargia AB publicerar bolagets bokslutskommuniké för januari-december 2022 torsdagen den 23 februari 2023, 
klockan 08:30 CET. 

I anslutning till att bokslutskommunikén publiceras bjuder Cantargia in investerare, analytiker och media till en audiocast 
med telefonkonferens (på engelska) den 23 februari, klockan 15:00 (CET), då VD Göran Forsberg och CFO Bengt Jöndell 
kommer att presentera Cantargia och kommentera bokslutskommunikén för januari-december 2022, följt av en frågestund. 

Om du önskar delta via webbsändningen gå in på nedanstående länk. Via webbsändningen finns möjlighet att ställa 
skriftliga frågor. Webbsändning: https://ir.financialhearings.com/cantargia-q4-2022 

Om du önskar ställa muntliga frågor via telefonkonferens registrerar du dig via länken nedan. Efter registreringen får du 
telefonnummer och ett konferens-ID för att logga in till konferensen. Via telefonkonferensen finns möjlighet att ställa 
muntliga frågor. 

https://conference.financialhearings.com/teleconference/?id=5009862 

Webbsändningen kan även ses i efterhand och nås på Cantargias webbplats: www.cantargia.com. 

För ytterligare information kontakta: 
Göran Forsberg, VD 
Telefon: +46 (0)46-275 62 60 
E-post: goran.forsberg@cantargia.com 

Denna information lämnades för offentliggörande, genom ovanstående kontaktpersons försorg, den 14 februari 2023 kl. 
10.00 CET. 
 
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. Cantargias huvudprojekt, antikroppen nadunolimab (CAN04), studeras kliniskt i kombination 
med cellgifter eller immunterapi med primärt fokus på icke-småcellig lungcancer och bukspottkörtelcancer. Positiva 
interimsdata från nadunolimab i kombination med cellgifter indikerar en högre effekt än vad som förväntas med enbart 
cellgifter. Cantargias andra utvecklingsprojekt, antikroppen CAN10, har en annan profil för blockering av signalering via 
IL1RAP jämfört med nadunolimab och 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.  
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