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Om Kancera 
Kanceras upptäckter banar väg för utveckling av en ny klass  

av läkemedel – fraktalkinblockerare – mot inflammation och cancer. 

Kanceras projekt 

Kancera utvecklar nya småmolekylära läkemedel mot 
inflammation och cancer. Den längst framskridna 
läkemedelskandidaten, KAND567, en blockerare av 
fraktalkinsystemet, utvecklas med målet att minimera skador 
som kan uppkomma i hjärta och njure i samband med 
överdriven inflammatorisk reaktion, så kallad 
hyperinflammation. Kanceras huvudsakliga syfte med den 
pågående fas IIa-studien i hjärtinfarktpatienter är att med hjälp 
av biomarkörer studera säkerhet och eventuellt 
vävnadsskyddande effekt av KAND567. Den fullt finansierade 
studien genomförs vid två universitetssjukhus i England och 
beräknas slutrekryteras under 2022 och rapportera resultat 
under 2023. Kancera har tidigare rapporterat resultat från en 
fas IIa-studie med KAND567 i patienter med akut COVID-19 
och kunde påvisa god säkerhet och tolerabilitet samt ”proof of 
principle” för eftersträvad farmakologisk effekt på 
immunsystemet. Även om Kancera inte avser fortsätta 
utveckling inom COVID-19 området är dessa resultat mycket 
värdefulla för bolagets utveckling av KAND567/145 i andra 
indikationer. 

Kancera har tidigare publicerat resultat från sin prekliniska 
forskning i en vetenskaplig artikel i tidskriften Cancers. 
Resultaten visar att bolagets fraktalkinblockerare förhindrar 
cancercellernas förmåga att reparera de DNA-skador som 
platinumbaserade cytostatika orsakar varvid effekten av 
cytostatikabehandlingen kan återfås. Kancera har nu 
bekräftat behandlingseffekten i studier i möss som visar att 
bolagets fraktalkinblockerande läkemedelskandidater i 
kombination med platinumbaserade cytostatika minskar 
tumörvolymen, trots att den inplanterade tumören 
härstammar från cancerceller som är behandlingsresistenta 
och har hög tillväxthastighet. Effekten kan kopplas till DNA-
skada och specifik avdödning av cancerceller. Dessutom 
visar studierna i möss att behandlingen leder till att tumören 
förlorar vissa immun- och bindvävsceller som skyddar 
tumören mot cytostatika. 

Kancera har nu beslutat att genomföra kliniska studier med 
KAND567 i patienter med äggstockscancer som fått återfall 
vid behandling med platinumbaserade cytostatika. Avsikten är 
att en ansökan inlämnas under det fjärde kvartalet i år och att 
starta studien under första halvåret 2023. Studien kommer 
ske i samarbete med ledande universitetssjukhus och prövare 
i Norden. Förutsatt ett positivt studieutfall planerar Kancera att 
fullfölja utvecklingen av en ny behandling mot 
äggstockscancer med KAND145. Fördelen med att starta det 
kliniska programmet mot äggstockscancer med KAND567 
och sedan växla över till KAND145 är att bolaget snabbare 
kan pröva detta nya behandlingskoncept kliniskt eftersom 
KAND567 redan har den regulatoriska dokumentationen som 
krävs.  

Samtidigt fortsätter utvecklingen av KAND145 som har 
egenskaper som gör den till en mer lämpad produkt för 
behandling av tumörsjukdomar. Planen är att gå in i klinisk fas 
Ia under första halvåret 2023 och på så sätt kan KAND145 
vara tillgänglig för fortsatt utveckling mot äggstockscancer 
direkt vid ett eventuellt positivt utfall av studien med KAND567.   

Parallellt utvärderas även Kanceras läkemedelskandidater 
KAND567 och KAND145 för behandling av inflammation vid 
akut njurskada och blodcancer. 

Affärsmodell 
Kanceras affärsmodell är att utveckla läkemedelskandidater 
fram till visad effekt i patient (så kallad ”proof of concept” i 
klinisk fas IIa) och vidare till marknadsgodkännande och 
kommersialisering i partnerskap med internationellt 
etablerade läkemedelsbolag. Ett sådan partnerskap kan 
baseras på en gemensam utveckling av produkter, alternativt, 
utlicensiering eller avyttring av Kanceras 
läkemedelskandidater. För att stärka möjligheterna till att ingå 
i kommersiellt attraktiva partnerskap lägger Kancera ett stort 
fokus på att utveckla ett starkt patentskydd samt säkerställa 
tillgång till läkemedelsprodukt för kommande kliniska 
prövningar.  

Bakgrund 
Kanceras team har gedigen erfarenhet från ledande 
internationella läkemedelsbolag som AstraZeneca, 
Pharmacia/Pfizer och Biovitrum/Sobi av läkemedelsforskning 
från upptäckter av nya sjukdomsprocesser till klinisk 
utveckling. Kancera har i huvudsak fokuserat på cancer och 
inflammatoriska sjukdomar både för egen 
läkemedelsutveckling och som forskningskonsulter. Som 
forskningskonsulter har Kanceras team utfört projekt åt 
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 Bristol-
Myers Squibb för behandling av akut leukemi (AML).  

Kancera AB är sedan 2013 operativt inom Karolinska 
Institutet Science Park, Stockholm och sedan 28 januari 2016 
handlas aktien på Nasdaq First North Premier Growth Market. 
Antalet aktieägare uppgick per den 30 september 2022 till 
cirka 18 300. Fr.o.m. 2016 redovisar Kancera i enlighet med 
IFRS i Koncernen och RFR2 i moderbolaget.  

FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser. FNCA kan 
nås på info@fnca.se. MD PhD Petter Brodin, 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.  
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Tredje kvartalet i korthet 
Samt perioden 1 januari till 30 september 2022  

Juli – september 
Finansiell sammanfattning för tredje kvartalet samt perioden januari - september 2021 

• Nettoomsättningen uppgick till 0 Mkr (0 Mkr).  
• FoU-kostnader uppgick till 8,7 Mkr (10,9 Mkr).  
• Rörelseresultatet för tredje kvartalet uppgick till -10,7 Mkr (-10,9 Mkr).  
• Resultat efter finansiella poster för tredje kvartalet uppgick till -10,9 Mkr (-11,0 Mkr).  
• Resultat per aktie, före och efter utspädning, för tredje kvartalet uppgick till -0,19 kr (-0,20 kr).  
• Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick för tredje kvartalet till -14,1 Mkr (-12,0 Mkr). 
• Eget kapital uppgick per den 30 september 2022 till 84,1 Mkr (133,3 Mkr) eller 1,5 kr (2,38 kr) per aktie.  
• Soliditeten uppgick per den 30 september 2022 till 89 procent (91 procent). 
• Likvida medel uppgick den 30 september 2022 till 68,2 Mkr (118,7 Mkr). 

 

Januari – september 
Finansiell sammanfattning för hela perioden 

• Nettoomsättningen perioden uppgick till 0 Mkr (0 Mkr).  
• FoU-kostnader perioden uppgick till 34,0 Mkr (29,7 Mkr).  
• Rörelseresultatet för perioden uppgick till -38,0 Mkr (-32,5 Mkr).  
• Resultat efter finansiella poster för perioden uppgick till -38,5 Mkr (-32,7 Mkr).  
• Resultat per aktie, före och efter utspädning, för perioden uppgick till -0,69 kr (-0,59 kr).  
• Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick för perioden till -38,3 Mkr (-29,5 Mkr). 
• Eget kapital uppgick per den 30 september 2022 till 84,1 Mkr (133,3 Mkr) eller 1,5 kr (2,38 kr) per aktie.  
• Soliditeten uppgick per den 30 september 2022 till 89 procent (91 procent). 
• Likvida medel uppgick den 30 september 2022 till 68,2 Mkr (118,7 Mkr). 

 

Viktiga händelser under tredje kvartalet 
• Kancera rapporterade övertygande prekliniska resultat och beslut om klinisk utveckling av KAND567 mot 

äggstockscancer 
• Kancera rapporterade att rekryteringen till den pågående fas IIa studien av KAND567 i hjärtinfarkt fortskrider väl och 

att beslut fattats för att möjliggöra rekrytering av ytterligare 10 patienter vilket skall ge tillräckligt många 
utvärderingsbara patienter för att kunna rapportera studiens primära mål med hög kvalitet 

 

Viktiga händelser efter tredje kvartalets utgång 
• Kancera aviserar beslut om företrädesemission om cirka 90 MSEK i syfte att intensifiera satsningen på klinisk 

utveckling för behandling av äggstockscancer samt tillverkning av ytterligare studiedrog för kommande kliniska 
prövningar. Med stöd av bemyndigande från årsstämman den 25 maj 2022, har styrelsen beslutat om en nyemission 
av units bestående av aktier och teckningsoptioner om högst cirka 90 MSEK med företrädesrätt för Kanceras 
aktieägare. Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 90 MSEK före emissionskostnader. 

• Kancera rapporterar nya forskningsresultat som visar att bolagets fraktalkinblockerare KAND145 verkar mot B-
cellslymfom genom att oskadliggöra cancerassocierade monocyter och makrofager och att man därmed ser en stor 
potential för att genom behandling med KAND145 återställa mottagligheten för standardterapier mot B-cellslymfom 
som exempelvis kronisk lymfatisk leukemi (KLL),  

• Peter Selin, som har gedigen erfarenhet av ekonomistyrning och corporate finance, övertar ansvaret för bolagets 
finansiella rapportering med den nya titeln Executive Vice President Corporate Development and Finance. Tidigare 
CFO Hans Richter kvarstår som rådgivare till bolaget. 
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VD har ordet 
Fortsatt stark rekrytering av hjärtinfarktpatienter till FRACTAL-studien som genomförs i England. 
Beslut om och finansiering av KANDOVA-studien - klinisk utveckling mot äggstockscancer. 
 
Nyemission ökar takten mot kommersialisering genom 
partnerskap 

Trots det rådande klimatet på kapitalmarknaden gör vi 
bedömningen att tidpunkten för denna det kapital som tillförs 
Kancera är avgörande för genomförandet av en kombinerad 
fas Ib/IIa-studie som syftar till att visa klinisk effekt av 
Kanceras fraktalkinblockerare mot äggstockscancer under 
2023 och 2024. Positiva kliniska resultat från fas IIa innebär 
att en stark grund läggs för att ingå ett industriellt partnerskap 
och med den här planen kan vi leverera resultat inom de 
kommande 24 månaderna. Vi har ett tydligt stöd från ledande 
kliniska experter inom gynekologisk onkologi i Norden och 
känner ett starkt momentum för studien. Det ger oss goda 
förutsättningar att genomföra studien med de ledande 
universitetssjukhusen, vilket borgar för effektivitet och hög 
kvalitet. Kapitalanskaffningen kommer därmed att bidra till att 
Kanceras projektportfölj i snabbare takt kan växa i styrka och 
generera läkemedel som både möter stora medicinska behov 
och våra affärsmässiga mål. 

FRACTAL-studien med hjärtinfarktpatienter utvecklas 
enligt plan 

Under fjärde kvartalet 2021 inledde Kancera den kliniska fas 
IIa-studien FRACTAL som syftar till att dokumentera säkerhet 
och hjärtskyddande effekt (med biomarkörer) för 
fraktalkinblockeraren KAND567 i patienter som drabbats av 
en infarkt i hjärtkammarens framvägg. Studien drivs i 
samarbete med NHS-stiftelsen vid de två framstående 
universitetssjukhusen Freeman Hospital och James Cook 
Hospital i Storbritannien.  

FRACTAL-studien fortlöper starkt, vilket gör det möjligt att 
med nuvarande finansiella medel och tidsramar öka studiens 
storlek med 10 patienter (sammanlagt 70 patienter) och 
därmed stärka chanserna att nå studiens mål med hög kvalitet.  

Hjärt-kärlsjukdomar är den vanligaste orsaken till för tidig död 
i världen idag och av dessa dominerar hjärtinfarkt. Årligen 
drabbas cirka 500 000 individer av stor hjärtinfarkt i USA och 
Europa, hos cirka 25% av de drabbade uppstår allvarlig 
komplikation eller död inom fem år. Behovet av adekvata och 
effektiva behandlingar är därför omfattande. 

Övertygande forskningsresultat och beslut om att starta 
klinisk utveckling mot äggstockscancer 

Kanceras prekliniska forskning har visat att bolagets 
fraktalkinblockerare KAND567/145 i kombination med 
platinumbaserade cytostatika minskar tumörvolymen, även i 
mycket aggressiva tumörer. Effekten kan kopplas till 
motverkan av cancercellens reparation av DNA-skada och 
blockering av specifika immun- och bindvävsceller som 
skyddar tumören mot cytostatika. Tillsammans med kliniska 
experter på de ledande universitetssjukhus i Norden arbetar 

Kancera nu med att designa studieprotokollet och förbereda 
den regulatoriska ansökningen för att påbörja en kombinerad 
fas Ib/IIa-studie i början av 2023. Kancera har sedan tidigare 
finansiering för att genomföra fas Ib-studien och i och med 
den aviserade företrädesemissionen säkras finansiering till 
den påföljande fas IIa-delen. Med en kombinerad fas Ib och 
IIa- studie bedömer bolaget att ledtiden till fas IIa-resultat 
kortas med cirka ett år samt kan göras till en längre 
totalkostnad.  

Kancera stärker den kliniska portföljen med en andra 
generationens fraktalkinblockerare, KAND145 

Kancera har utvecklat KAND145 som är en andra 
generationens KAND567 med förbättrade 
läkemedelsegenskaper som gör den till speciellt lämpad för 
behandling av sjukdomar där högre doser är nödvändigt för 
att nå önskad klinisk effekt. Glädjande har uppfinningshöjden 
bekräftats genom godkännande av Kanceras patentskydd för 
KAND145 i USA som representerar den största marknaden 
för läkemedel. Nu startar vi en klinisk fas Ia-studie som skall 
öppna dörren för en stärkt konkurrenssituation inom området 
cancer och andra specialistindikationer. 

Årets tredje kvartal har inneburit betydande framsteg för 
Kanceras kliniska utveckling av fraktalkinblockerare mot såväl 
inflammatoriska sjukdomstillstånd i hjärta som 
äggstockscancer. Kommersialisering av fraktalkinprojektet 
genom partnerskap bygger på resultat från dessa studier som 
planeras att rapporteras under 2023-2024. Sammantaget 
befinner sig Kancera i en position med starka kliniska projekt 
och en finansiering som gör det möjligt att nå våra 
affärsmässiga mål.   

 

 

 

Solna, 26 oktober 2022  
Kancera AB  

Thomas Olin, CEO   
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Läkemedelsutveckling 
Vad utmärker Kancera?  
Upptäckter av Kancera och oberoende forskargrupper har 
visat att fraktalkinsystemet har en avgörande betydelse för 
hur svårbehandlad en cancer är och hur allvarliga 
inflammatoriska tillstånd kan utvecklas. Kanceras 
småmolekylära läkemedelskandidater verkar genom 
fraktalkinsystemet som med precision styr cancerceller och 
immunceller. Kancera är ledande i den kliniska utvecklingen 
av småmolekylära läkemedelskandidater som verkar mot 
fraktalkinsystemet och har proof-of-principle på denna nya 
läkemedelsklass i människa. Därmed har Kancera en unik 
möjlighet att utveckla en ny klass av läkemedel för 
behandling som bryter skadlig akut inflammation och långt 
framskriden cancer. Affärsmodellen är att med egen 
finansiering utveckla läkemedelskandidater till visad “proof-
of-concept" i människa och därefter i partnerskap med 
internationella läkemedelsbolag ta dessa nya produkter till 
patient och marknad.     

Betydande framsteg under 2021 och 2022 
Kancera investerar för närvarande över 90% av tillgängliga 
finansiella och personella resurser i utvecklingen av 
fraktalkinprojektet och dess två läkemedelskandidater 
KAND567, som förvärvades från Astra Zeneca 2016 och 
KAND145, som är andra generationens fraktalkinblockerare 
utvecklad och patenterad av Kancera.  

Fraktalkinblockeraren KAND567 utvecklas i första hand för 
att effektivt motverka skador som uppkommer när vårt 
immunsystem överreagerar, så kallad hyperinflammation. 
Hyperinflammation är en gemensam och sjukdoms-
pådrivande faktor som ökar risken för livshotande 
komplikationer i hjärta, njure och lungor i samband med 
infarkt, operation eller infektion. Kancera fokuserar specifikt 
på de sjukdomstillstånd där det finns en tydlig trigger för när 
behandling med bolagets läkemedelskandidater bör starta 
för att ge bästa effekt.  

Till dessa hör inflammation triggad av kärlvidgning efter 
hjärtinfarkt eller bristande blodflöde i njuren i samband med 
operation eller transplantation. Hjärtinfarkt står också i 
centrum för Kanceras andra kliniska fas II-studie, den s.k. 
FRACTAL-studien. Denna hjärtstudie genomför Kancera 
med KAND567 huvudsakligen på ett av norr Europas största 
universitetssjukhus, Freeman Hospital, Newcastle, 
Storbritannien. Målet för denna behandling är i 
förlängningen att öka överlevnaden och minska risken för 
svåra komplikationer efter svår hjärtinfarkt. Förutom att 
dokumentera läkemedels-kandidatens tolerabilitet och 
säkerhet i patienter avser denna fas IIa-studie i totalt 60 
patienter att fånga upp tidiga signaler (biomarkörer) på 
skyddande effekt som i. både motverkar inflammations-
skador som uppkommer i samband med infarkten ii. och 
främjar hjärtats funktion.  

Lyckade resultat öppnar möjligheter att behandla andra 
sjukdomstillstånd som triggas av en akut kärlinflammation 
även i njurar.  

Under tredje kvartalet 2022 rapporterade Kancera 
övertygande prekliniska resultat från flera sjukdoms-
modeller och beslutet att starta kliniska studier av KAND567 
i äggstockscancer.  

Betydelsefulla aktiviteter i Kanceras fortsatta läkemedels-
utveckling de närmaste 24 månaderna: 

KAND567: 
• Slutföra den pågående klinisk fas IIa-studien mot 

inflammationsskador i hjärta efter infarkt 

• Genomföra en kombinerad fas Ib/IIa-studie mot 
äggstockscancer  

KAND145  
• Genomföra fas I-studie av i friska försökspersoner 

för att dokumentera önskade dosnivåer mot 
cancer och inflammation 

Studiedesignen för Kanceras 
FRACTAL-studie  
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Projekt i preklinisk forskningsfas
KAN571 / ROR1 (cancer)  
Kancera har visat att substanser som hämmar ROR1, en 
tillväxtfaktor-receptor som återfinns i vissa cancertumörer, 
kan utnyttjas för att omprogrammera cancercellerna så att 
de destruerar sig själva genom cellulärt självmord, s.k. 
apoptos. Externa forskargrupper har påvisat att ROR1 är 
involverad i blodcancerformer som kronisk lymfatisk leukemi, 
mantelcellslymfom samt vissa svårbehandlade solida 
tumörsjukdomar som cancer i bukspottkörteln, 
äggstockscancer samt trippelnegativ bröstcancer. Den 
fortsatta utvecklingen av projektet sker huvudsakligen 
genom samarbeten med fristående akademiska 
forskargrupper.   

 

 

KAN757 / PFKFB3 (cancer) 
Kancera har i egna studier visat att PFKFB3-hämmaren 
KAND757 ökar cancercellers känslighet mot strålterapi och 
cytostatika. Parallellt har en forskargrupp från University 
Medical Center Göttingen visat att KAND757 effektivt dödar 
tumörpreparat från rektalcancerpatienter genom att selektivt 
blockera ämnesomsättningen. Sammantaget visar dessa 
resultat att KAND757 har potential som läkemedelskandidat 
för behandling av rektalcancer. Mot denna bakgrund har 
Kancera valt att nominera KAND757 som 
läkemedelskandidat för preklinisk utveckling. Bolaget 
genomför nu ytterligare prekliniska studier för att utvärdera 
effekten i ett större tumörprovsmaterial samt möjligheten att 
utveckla en lämplig administreringsteknik. Beslut om 
eventuell klinisk utveckling kommer att fattas efter att dessa 
aktiviteter slutförts. 

 

För kompletterande information om projekt och marknadsutsikter, se Årsredovisning 2021  
via Kanceras hemsida www.kancera.com
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Finansiell utveckling i sammandrag 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se not 5 för nyckeltalsdefinitioner. 
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Kommentarer till den finansiella utvecklingen 
Kanceras verksamhet är i huvudsak att investera i forskning och utveckling av läkemedelskandidater för framtida utlicensiering till 
större läkemedelsbolag då intäkter kan förväntas i form av milstolpsbetalningar och royaltyintäkter på försäljning. 
 
Resultatet ligger i linje med föregående år och följer bolagets budget. De ökade kostnaderna för forskning och utveckling jämfört 
med föregående år förklaras av den pågående kliniska fas IIa studien av KAND567 i hjärta/kärl och förberedelseaktiviteter för att 
starta en fas Ib-studie av KAND567 i äggstockscancer. 
 

Intäkter och resultat 
Tredje kvartalet, juli – september 2022 

 Nettoomsättningen under kvartalet uppgick till 0 Mkr (0 Mkr). 

 Kostnaderna under kvartalet uppgick till 10,9 Mkr (11,3 Mkr) fördelat på kostnader för forsknings- och 
utvecklingskostnader 8,7 Mkr (10,9 Mkr), samt övriga försäljnings- och administrativa kostnader 2,2 Mkr (0,4 Mkr).  

 Resultatet efter finansiella poster uppgick under kvartalet till -10,9 Mkr (-11,0 Mkr). 

 Resultat per aktie för kvartalet uppgick, baserat på ett vägt genomsnitt av antalet utestående aktier, till -0,19 kr (-0,20 
kr). 

Perioden, januari – september 2022 
 Nettoomsättningen under perioden uppgick till 0 Mkr (0 Mkr). 

 Kostnaderna under perioden uppgick till 38,7 Mkr (33,1 Mkr) fördelat på kostnader för forsknings- och 
utvecklingskostnader 34,0 Mkr (29,7 Mkr), samt övriga försäljnings- och administrativa kostnader 4,7 Mkr (3,5 Mkr).  

 Resultatet efter finansiella poster uppgick under perioden till -38,5 Mkr (-32,7 Mkr). 

 Resultat per aktie för kvartalet uppgick, baserat på ett vägt genomsnitt av antalet utestående aktier, till -0,69 kr (-0,59 
kr). 

 Ledningen och styrelsen bedömer att forsknings- och utvecklingskostnader samt rörelsens resultat ligger i linje med 
bolagets budget och kassaflödesprognos.
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Finansiell ställning och likviditet
 

Balansräkning och kassaflöde 
 Totalt eget kapital uppgick per den 30 september 2022 till 84,1 Mkr (133,3 Mkr). 

 Kancera AB:s soliditet per den 30 september 2022 var 89 procent (91 procent). Eget kapital per aktie uppgick till 1,5 kr 
(2,38 kr).  

 Kassaflödet uppgick till -14,1 Mkr (-11,2 Mkr) under kvartalet. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -
14,1 Mkr (-12,0 Mkr) eller –0,25 kr per aktie (-0,22 kr) och från finansieringsverksamheten uppgick det till 0 Mkr (0,8 
Mkr). 

 Kancera AB:s likvida medel uppgick per den 30 september 2022 till 68,2 Mkr (118,7 Mkr).  

Medarbetare 
Kancera AB hade ca 5 heltidsanställda per den 30 september 2022, varav 5 är män. 

Investeringar samt avskrivningar 
Immateriella anläggningstillgångar uppgår i balansräkningen till totalt 21 Mkr som fördelas på 2 projekt: ROR1-projektet, 3 Mkr 
och fraktalkinprojektet, 18 Mkr. Posten för ROR1-projektet uppkom som resultat av apportemission vid bildandet av Kancera AB. 
Posten för fraktalkinprojektet är summan av tre kvittningsemissioner som genomförts enligt förvärvsavtal. Styrelsen genomför 
bedömningar löpande om det föreligger indikationer på värdenedgång. Vid indikation på värdenedgång och minst en gång årligen 
upprättas nedskrivningsprövning. Inga investeringar har gjorts i anläggningstillgångar under kvartalet.  

Koncernen 
Kancera består av två bolag, moderbolaget Kancera AB (publ) i vilket all forskning och produktutveckling sker samt det helägda 
dotterbolaget Kancera Förvaltnings AB. 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.  
 
Aktiekapitalet och aktien 
Aktiekapitalet uppgick den 30 september 2022 till 46 786 623,35 kr (46 582 281,68 kr) fördelat på 56 143 948 (55 898 738) aktier 
med ett kvotvärde om, avrundat, 0,83 kr (0,83) per aktie. Det ändrade aktiekapitalet, och antalet aktier är hänförliga till nyemission 
av aktier genom inlösen av TO5. 
 

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 för närvarande 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 2021 till 346 297 tkr. Ingen uppskjuten skattefordran redovisas för 
dessa skattemässiga underskott.
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Periodens resultat och totalresultatet i sammandrag 
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Rapport över finansiell ställning i sammandrag 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

DocuSign Envelope ID: D98E9DC7-9B2A-426B-8B6C-2F2DD3ABA396



 Kancera – Delårsrapport 1 januari – 30 september 2022 
13 

Rapport över förändringar i eget kapital 
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Rapport över kassaflöden 
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Resultaträkning 
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Balansräkning i sammandrag 
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Noter 

Not 1: Redovisnings- och värderingsprinciper 
Delårsrapporten har upprättats i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen. Koncernens och moderbolagets 
redovisningsprinciper och värderingsprinciper samt beräkningsgrunder för rapporten är oförändrade jämfört med senaste 
årsredovisning för räkenskapsåret som slutade den 31 december 2021 och ska läsas tillsammans med den.  

Koncernen investerar löpande i forsknings- och utvecklingsprojekt som ökar Koncernens kunskap kring teknologi och där även 
immateriella tillgångar som patentansökningar kring teknologi kan ingå.  

Immateriella tillgångar aktiveras och redovisas i balansräkningen om vissa kriterier är uppfyllda, medan utgifter för forskning 
kostnadsförs när de uppstår. 

Kancera har löpande kostnadsfört alla forskningskostnader när de uppkommer eftersom de i huvudsak utgjort forskningsinsatser 
och koncernledningen bedömt att kriterierna för aktivering inte har uppfyllts. 

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. 

Not 2: Transaktioner med närstående 
För perioden 1 januari 2022 – 30 september har Kancera AB erlagt ersättning om 180 tkr (60 tkr) till Mellstedt Consulting AB för 
tjänster omfattande vetenskaplig rådgivning och vetenskaplig marknadsföring. Håkan Mellstedt, styrelseledamot i Kancera AB är 
VD för och ägare till Mellstedt Consulting AB. Därutöver har Kancera AB ej erlagt ersättningar till närstående utöver styrelsearvode 
samt utlägg för kostnader. 

Not 3: Erhållna bidrag som skall slutredovisas vid senare tillfälle 

 
 
1Enligt EUR kurs 10 kr. Beviljat belopp om ca 2 637 tkr. Utbetalat belopp om ca 1791 tkr.  Resterande belopp av bidraget, varav 
ca 248 tkr avgår för administration och utbildning till koordinerande universitetet, betalas ut efter godkänd slutredovisning som 
lämnas till EU för granskning i september 2022. 

  

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

EU TOBEATPAIN1 2 637 1 791 Kommande: oktober 2022 

Summa 2 637 1 791  
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Not 4: Koncernens verksamhet och riskfaktorer 
Den 12 oktober 2022 beslutade styrelsen för Kancera om Företrädesemissionen. Genom Företrädesemissionen emitteras högst 
3 742 929 units, vilket innebär att högst 44 915 148 nya aktier kommer att emitteras och att aktiekapitalet kommer att öka med 
högst cirka 37 429 290,01 SEK. Teckningskursen i Företrädesemissionen kommer att vara 24,00 SEK per unit, motsvarande 2,00 
SEK per aktie (teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt). Efter Företrädesemissionen kommer antalet aktier i Kancera, vid full 
teckning, att uppgå till högst 101 059 096, och aktiekapitalet kommer att uppgå till högst cirka 84 215 913,36 SEK.  

Den maximala nettolikviden från Företrädesemissionen om cirka 76,4 MSEK, efter avdrag för emissionskostnader om cirka 13,4 
MSEK, bedöms tillföra nödvändiga medel för att genomföra affärsplanen genom andra kvartalet 2024. Företrädesemissionen 
omfattas av emissionsgarantier, motsvarande cirka 50 procent av Företrädesemissionen. I händelse av att endast 50% av 
Nettolikviden tillförs genom emissionsgarantier bedömer bolaget att nödvändiga medel finnas för att slutföra den pågående fas 
IIa studien av KAND567 i hjärta/kärl, genomföra en kombinerad fas Ib/IIa-studie av KAND567 i äggstockscancer samt genomföra 
den planerade fas Ia-studien av KAND145.  

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 29 i årsredovisningen för 2021. Därutöver bedömer 
bolaget att det förändrade omvärldsläget, med en högre inflation, ökade energipriser och högre räntenivåer, medför en låg risk 
för negativ effekt på företagets operationella verksamhet.  

Not 5: Definitioner av nyckeltal  
Alternativa nyckeltal 
Utöver de finansiella nyckeltal som upprättats i enlighet med 
IFRS presenterar bolaget finansiella nyckeltal som inte 
definieras enligt IFRS, till exempel kassaflöde per aktie och 
andel FoU-kostnader av totala kostnader. 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. 

Andel FoU av totala kostnader 
Talet ger information om hur stor del av bolagets kostnader 
som avser kärnverksamheten. Detta ger en bild av 
kostnadsallokering samt en indikation på hur stor den del 
administrativa delen tar i anspråk av den totala 
kostnadsmassan. 

Balansomslutning 
Bolagets totala tillgångar eller skulder och eget kapital. Ger 
en bild av bolagets förändring i tillgångar över tid. Relevant 
till följd av kapitalanskaffningar som sker i bolaget.   

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. Givet bolagets fas där intäkter 
ännu är fiktiva ger talet tillsammans med eget kapital per 
aktieinformation om bolagets kapitalanskaffning och 
finansiering.  

Optionsbaserad affär 
Avtal mellan två parter där ena parten genom förbetalning 
förvärvar möjligheten att senare förvärva ensamrätt till 
tillgången i fråga. 

Soliditet  
Eget kapital i procent av balansomslutningen. 
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Styrelsens försäkran 
Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten 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 26 oktober 2022 
 
 
 
 
 

Erik Nerpin 
Ordförande 

Håkan Mellstedt 
Ledamot 

Charlotte Edenius 
Ledamot 

 
 
 
 
 

Carl-Henrik Heldin 
Ledamot  

 
 
 
 

Thomas Olin 
VD/Ledamot 

 
 

Anders Gabrielsen 
Ledamot 

Petter Brodin 
Ledamot 

 
 
 
 

Denna rapport har översiktligt granskats av bolagets revisorer. 
 
 
 

Therese Utengen 
            Huvudansvarig revisor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kommande rapporttillfällen samt årsstämma 

Bokslutskommuniké januari-december 2022 21 februari 2023 
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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 
Nanna Svartz väg 4 

SE 171 65 Solna 

 
Besök gärna Bolagets hemsida www.kancera.se 
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