Kancera – Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2022

1

Innehållsförteckning
Om Kancera ...................................................................................................................................................................................... 3
Första kvartalet i korthet ................................................................................................................................................................... 4
VD har ordet ...................................................................................................................................................................................... 5
FRACTAL studie i hjärtpatienter utvecklas enligt plan och cancerstudier avancerar mot beslut om klinisk studie ......................... 5
Läkemedelsutveckling....................................................................................................................................................................... 6
Finansiell utveckling i sammandrag .................................................................................................................................................. 9
Finansiell ställning och likviditet ...................................................................................................................................................... 10
Noter ............................................................................................................................................................................................... 19
Styrelsens försäkran ....................................................................................................................................................................... 21

Kancera – Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2022

2

Om Kancera
Kanceras upptäckter banar väg för utveckling av en ny klass
av läkemedel – fraktalkinblockerare – mot inflammation och cancer.
Kanceras projekt

Affärsmodell

Kancera utvecklar nya läkemedel mot inflammation och
cancer. Den längst framskridna läkemedelskandidaten,
fraktalkinblockeraren KAND567, utvecklas med målet att
minimera de skador som uppkommer 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. Kancera har under
november 2021 rapporterat top-line-resultat från en fas IIastudie 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.

Kancera avser att genom partnerskap med internationellt
etablerade läkemedelsbolag kommersialisera bolagets
patentskyddade läkemedelskandidater efter visad effekt i
patient (så kallad ”proof of concept” i klinisk fas IIa) med målet
att normalisera liv för svårt sjuka och bidra till en effektiv vård..
Ett sådan partnerskap kan baseras på en gemensam
utveckling av produkter, alternativt, utlicensiering eller
försäljning
av
Kanceras
patentskyddade
läkemedelskandidater.

Under första kvartalet 2021 publicerades forskningsresultat
som visar att Kanceras läkemedelskandidater har en potential
att förbättra behandlingen av avancerad cancer genom att
bryta cancerns motståndskraft mot cytostatika. Tack vare
dessa resultat befinner sig Kancera nu i en ledande position
inom detta kliniskt och kommersiellt dynamiska område för
utveckling av morgondagens cancerläkemedel. Klinikförberedande studier med KAND145 har sedan i våras gjort
betydande framsteg mot start av klinisk studie med siktet
inställt på behandling av äggstockscancer. Faller dessa
studier väl ut finns goda förutsättningar att starta en klinisk
studie mot cancer redan under 2022, då med målet att visa
effekt och säkerhet genom etablerade biomarkörer. Med
målet att vinna tid i den kliniska utvecklingen avser vi i den
första studien mot äggstockscancer att nyttja oss av
KAND567, som redan står klar att användas i klinik. Denna
studie finansieras genom emissionslikvid erhållen 2021.
Parallellt utvärderas även Kanceras läkemedelskandidat
KAND145 för behandling av autoimmuna sjukdomar inom
ramarna för ett EU-finansierat projekt. Fokus här ligger på
autoimmuna reumatiska sjukdomar. Kancera utvecklar även
en portfölj av prekliniska läkemedelsprojekt med inriktning
mot blodcancer (ROR-projektet) och tarmcancer (PFKFB3projektet).
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Bakgrund
Kanceras
team
har
gedigen
erfarenhet
av
läkemedelsforskning
från
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av
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sjukdomsprocesser till klinisk utveckling inom AstraZeneca,
Pharmacia, Biovitrum och Karolinska Institutet. Kancera har i
huvudsak fokuserat på cancer och inflammatoriska sjukdomar
både
för
egen
läkemedelsutveckling
och
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forskningskonsulter. Som forskningskonsulter har Kanceras
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USA och i Europa. Bland dessa uppdrag finns utveckling av
den kemi som lade grunden till Enasidenib, ett läkemedel som
sedan
2017
marknadsförs
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läkemedelsbolaget Bristol-Myers Squibb för behandling av
akut leukemi (AML).
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Antalet aktieägare uppgick per den 31 mars 2022 till cirka 19
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Koncernen och RFR2 i moderbolaget.
FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser. FNCA kan
nås på info@fnca.se samt på 08-528 00 399. 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.

3

Första kvartalet i korthet
Januari – mars
Finansiell sammanfattning för första kvartalet samt perioden januari - mars 2021
•
Nettoomsättningen uppgick till 0 Mkr (0,0 Mkr).
•
FoU-kostnader uppgick till 10,6 Mkr (8,2 Mkr).
•
Rörelseresultatet för första kvartalet uppgick till -11,9 Mkr (-9,0 Mkr).
•
Resultat efter finansiella poster för första kvartalet uppgick till -12,0 Mkr (-9 ,1 Mkr).
•
Resultat per aktie, före och efter utspädning, för första kvartalet uppgick till -0,21 kr (-0,03 kr).
•
Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick för första kvartalet till -9,8 Mkr (-9,0 Mkr).
•
Eget kapital uppgick per den 31 mars 2022 till 110,50 Mkr (122,80 Mkr) eller 1,97 kr (2,19 kr) per aktie.
•
Soliditeten uppgick per den 31 mars 2022 till 90 procent (92 procent).
•
Likvida medel uppgick den 31 mars 2022 till 96,8 Mkr (55,0 Mkr).

Viktiga händelser under första kvartalet
•
Kancera meddelade att rekryteringen av hjärtpatienter vid Freeman Hospital går bra och pekar på att alla patienter
kan inkluderas i studien under 2022
•
Kancera meddelade att goda resultat från 14-dagars toxikologi innebär att klinikförberedande 28-dagars studier
med KAND145 startar planenligt under första kvartalet 2022.
•
Kancera presenterade strategi för mest tidseffektiva starten av kliniska cancerstudier där studie med
läkemedelskandidaten KAND567 inleder varefter överväxling sker till KAND145.
•
Kancera presenterade prekliniska resultat som visar att KAND145 effektivt minskar tumörstorleken av
äggstockscancer i en sjukdomsmodell baserad på biopsier från ursprungstumörer och metastaser.
•
Kancera presenterade fördjupad analys av hur KAND567 påverkar immunsystemet i svårt sjuka covid-patienter
som visar en omedelbar och specifik effekt av KAND567 på fraktalkinsystemet i människa. Dessa resultat ger stöd
för att Kanceras innovativa läkemedelskandidater kan bromsa inflammatoriska tillstånd där fraktalkinsystemet är
aktiverat, inklusive akut inflammation i hjärta och njure samt reumatiska autoimmuna sjukdomar.
•
Styrelsen bedömer att kriget i Ukraina kan få en negativ effekt på företagets verksamhet 2022 men att styrelsen i
dagsläget inte kan bedöma hur stor den effekten kan bli.

Viktiga händelser efter första kvartalets utgång
•
Kancera har i en operationell uppdatering om fraktalkinprojektet meddelat att:
o
KAND567 FRACTAL-studien: Av totalt de totalt 60 patienter som ska ingå i studien har hittills 28
behandlats. Det innebär att framsteg görs mot målet att inkludera alla patienter i studien under
2022.
o
Andra generationens fraktalkinblockerare: 28-dagars GLP toxikologiska studier av KAND145 har
genomförts och analyseras för närvarande parallellt med att KAND145-produkt tillverkas för
kommande kliniska studier.
o
Ökad potential mot cancer: Nya forskningsresultat stödjer att fraktalkinblockerare kan verka mot
cancer genom att hämma tumörens omgivande stödfunktioner (den så kallade mikromiljön).
•
Kancera har meddelat att Peter Selin har startat sin anställning som Executive Vice President Corporate
Development och vice vd med ansvar för affärsutveckling, strategiska partnerskap och utlicensiering.
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VD har ordet
FRACTAL-studie i hjärtpatienter utvecklas enligt plan och
cancerstudier avancerar mot beslut om klinisk studie
FRACTAL-studien med hjärtinfarktpatienter
utvecklas enligt plan
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. 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.
Av totalt de totalt 60 patienter som ska ingå i studien har hittills
28 behandlats vilket innebär att framsteg görs enligt plan för
att inkludera alla patienter under året.
Fördjupade resultat från COVID-studien
I mars kunde vi presentera resultat från fördjupade analyser
av en klinisk fas IIa-studie av patienter med måttlig till svår
COVID-19. Resultaten visar att KAND567 hade en omedelbar
och specifik påverkan på fraktalkinsystemet hos de patienter
som var svårt sjuka. Detta ger ytterligare stöd för att Kanceras
innovativa läkemedelskandidater har potential att dämpa
sjukdomstillstånd där fraktalkinsystemet orsakar en
överaktivering av immunförsvaret. Insikten öppnar upp för
behandling av ett flera indikationer med stora behov av
förbättrade behandlingar, bland annat akut inflammation i
hjärta och njure och autoimmuna sjukdomar.

Givet positiva resultat från denna prekliniska effektstudie
planerar vi för att ansöka om tillstånd för en klinisk fas Ib/IIastudie med målet att dokumentera säkerhet och biomarkörer
för tumöreffekt för kombinationen fraktalkinblockerare cytostatikabehandling. Genom dessa studier tar vi betydande
steg i utvärderingen av Kanceras fraktalkinblockerare som en
ny klass av läkemedel mot cancer som idag inte har några
effektiva behandlingsalternativ.
Vår prekliniska forskning har dessutom genererat nya resultat
som visar hur fraktalkinblockerare kan omprogrammera den
mikromiljö som i normalfallet hjälper cancerceller att överleva,
dela och sprida sig. Dessa lovande effekter av Kanceras
fraktalkinblockerare granskas vidare i pågående studier av
patientprover. Resultat från dessa studier planeras att
redovisas under 2a halvåret 2022.
Operationell status
Den 1 maj hälsade vi Peter Selin välkommen till bolaget som
Executive Vice President Corporate Development och vice vd
med ansvar för affärsutveckling, strategiska partnerskap och
utlicensiering. Peter är del av ledningsgruppen och spelar en
betydelsefull roll i det fortsatta värdebyggandet av Kancera.
Nu ser vi fram emot en fortsatt stark rekrytering av patienter
till hjärtstudien i England och de förberedande stegen inför
klinisk studie av fraktalkinblockerare mot cancer.

Framsteg i våra projekt inom cancer
Varje år får 300 000 kvinnor diagnosen äggstockscancer, ofta
sker det i ett sent stadium vilket bidrar till att sjukdomen är den
mest allvarliga formen av gynekologisk cancer. Kancera har
under 2021 publicerat cellstudier som visar att Kanceras
fraktalkinblockerare i kombination med cytostatika verkar i
synergi för att skada tumörens DNA. Effekten blir att
cancerceller skadas så pass mycket att de tvingas eliminera
sig själva. Det leder i sin tur till att tumören minskar. I början
av 2022 rapporterade Kancera ytterligare stärkande
prekliniska resultat som visar att bolagets fraktalkinblockerare,
i kombination med cytostatika, slår effektivt mot cancerceller i
patientprover från primärtumörer och metastaser.
Under perioden maj till oktober genomför vi en bekräftande
preklinisk effektstudie mot äggstockscancer och producerar
kapslar med Kanceras fraktalkinblockerare för kliniska studier.
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Läkemedelsutveckling
Klinisk hjärtstudie med KAND567 rekryterar patienter enligt plan och
framsteg mot start av klinisk studie mot cancer
Vad utmärker Kancera?
Nya upptäckter av flera oberoende forskargrupper 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 nu främst i den kliniska
utvecklingen av dessa läkemedelskandidater som redan
visat farmakologisk effekt i människa och påverkan på
sjukdomar. Därmed har Kancera en unik möjlighet att i
partnerskap med starka läkemedelsbolag utveckla en ny
klass av läkemedel för behandling som bryter skadlig akut
inflammation och progressiv cancer.
Betydande framsteg under 2021
Kancera investerar för närvarande över 90% av tillgängliga
finansiella och personella resurser i utvecklingen av
fraktalkinprojektet med och dess två läkemedelskandidater.
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
sjukdomspådrivande 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.
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Till dessa hör inflammation triggad av kärlskador såsom
kärlvidgning efter hjärtinfarkt eller akut njurskada.
Hjärtinfarkt står också i centrum för Kanceras andra kliniska
fas II-studie. Denna hjärtstudie genomför Kancera med
KAND567 huvudsakligen på Freeman Hospital, Newcastle,
UK som nominerades 2020 till ett av världens 50 ledande
Universitetssjukhus. 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 inflammationsskador 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
såsom akut njursvikt.
I samband med att Sverige drabbades av pandemivågen
2020 och bristen på effektiva behandlingar ledde till stora
dödstal i COVID-19 valde Kancera i samråd med medicinsk
expertis att undersöka om KAND567 även kunde bidra till
att dämpa den akuta hyperinflammationen i COVID-19 som
antogs bidra till komplikationer.
Under 2021 presenterade Kancera resultat från den
randomiserade dubbelblindade studien som visade att det
primära målet uppnåddes då en gynnsam säkerhets- och
tolerabilitetsprofil för KAND567 kunde bekräftas också hos
svårt sjuka patienter.
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Dessutom
uppnåddes
den
eftersträvade
plasmakoncentrationen av KAND567 vilket var i nivå med
den beräknade effektiva koncentrationen. Vid avkodning
efter studiens slut konstaterades en obalans avseende
inflammationsstatus mellan behandlingsgrupperna. Detta i
kombination med studiens begränsade storlek innebar att
inga slutsatser kunde dras avseende det sekundära målet,
att utvärdera en potentiell effekt av KAND567 på kliniska
sjukdomsparametrar. Analyserna av immunsystemets
reglering på cell- och proteinnivå visar dock att KAND567
har direkt och omedelbar effekt på fraktalkinsystemet i
människa, dvs ett så kallat proof of principle för
farmakologisk effekt i människa erhölls.

Positiva resultat skulle möjliggöra en start av en klinisk
pilotstudie med KAND567 i cancerpatienter redan under
2022.

Under första kvartalet 2021 rapporterade Kancera
prekliniska upptäckter som visar att bolagets fraktalkinblockerare även har potential att bryta cancercellers
resistens mot cytostatika och därmed väsentligt förbättra
behandlingen av avancerad cancer såsom äggstockscancer.
Sedan i våras har betydande framsteg gjorts i prekliniska
studier av den tumörminskande effekten av KAND145 i
sjukdomsmodeller baserade på tumörbiopsier från patienter
med äggstockscancer. Prekliniska effektstudier fortgår
under andra och tredje kvartalet 2022.

KAND145

Huvudsakliga målen för Kanceras produktportfölj de
närmaste 24 månaderna är att:
KAND567:
•

Slutföra den pågående klinisk fas IIa-studien mot
inflammationsskador i hjärta efter infarkt

•

Genomföra en fas Ib-studie mot äggstockscancer
i syfte att påskynda start av fas IIa-studie med
KAND145 i samma indikation

•

Genomföra fas I-studie av i friska försökspersoner
för att dokumentera önskade dosnivåer mot
cancer och inflammation

•

Starta fas IIa-studie mot äggstockscancer mot
målet att uppnå särläkemedelsstatus

Resistens mot cytostatika

Cancercellen reparerar DNA med hög
effektivitet vilket bidrar till resistens
mot cytostatika och strålbehandling

Cytostatika
Cancercellens
DNA skadas

Cancercellen
överlever

Terapiresistens

Cancercell

Äggstockstumör

Svårbehandlad

KAND145 bryter resistensen
Resistensutveckling
hindras

Strålning

Kanceras läkemedelskandidat
hindrar cancercellens reparation
av DNA vilket ökar effekten av
cytostatika och strålbehandling
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Cancercellen dör

Ökad
överlevnad
SoC; standard of care
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Projekt i preklinisk forskningsfas
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.
Kanceras forskning i samarbete med Karolinska institutet
samt oberoende forskargrupper har påvisat att ROR1 är
involverad i blodcancerformer som kronisk lymfatisk leukemi
(KLL), 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.
PFKFB3 (cancer)
Forskningsstudier som publicerades under 2021 av
Kanceras forskare i samarbete med Karolinska Institutet
visar att PFKFB3-hämmaren KAND757 ökar cancercellers
känslighet mot strålterapi och cytostatika. Under 2021 har
dessutom 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 att uppfylla de egenskaper som söks
för nästa generation av läkemedel mot rektalcancer. Mot
denna bakgrund har Kancera valt att nominera KAND757
som läkemedelskandidat för preklinisk utveckling. Nästa
steg är att utvärdera effekten i ett större tumörprovsmaterial
från rektalcancer och utveckla en lämplig teknik för lokal
tillförsel av KAND757 till tumören innan beslut om eventuell
klinisk utveckling.
HDAC (inflammation, cancer)
Kanceras HDAC-projekt har under två år fram till fjärde
kvartalet 2020 utvecklats i partnerskap med och finansierat
av läkemedelsbolaget Grünenthal i syfte att motverka
nervinflammation och smärta. Kancera äger alla rättigheter
till prekliniska resultat som genererats under samarbetet.
Kancera har tagit beslut att vidmakthålla en patentansökan
som omfattar den mest lovande kemiska serien av HDAChämmare och tills vidare driva projektet med låg budget
genom samarbeten.

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
Kancera AB:s verksamhet är i huvudsak utveckling av läkemedel för framtida utlicensiering till marknadsförande partner då
intäkter kan förväntas.
Det lägre resultatet för första kvartalet jämfört med motsvarande period föregående år är hänförligt till ökade kostnader för bolagets
forskning och kliniska utveckling, inklusive klinikförberedande toxikologiska studier samt en fas IIa-studie som bedrivs i England
sedan fjärde kvartalet 2021.

Intäkter och resultat
Första kvartalet, januari – mars 2022


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



Kostnaderna under kvartalet uppgick till 12,2 Mkr (9,6 Mkr) fördelat på kostnader för forsknings- och
utvecklingskostnader 10,6 Mkr (8,2 Mkr), samt övriga försäljnings- och administrativa kostnader 1,6 Mkr (1,4 Mkr).



Resultatet efter finansiella poster uppgick under kvartalet till -12,0 Mkr (-9,1 Mkr).



Resultat per aktie för kvartalet uppgick, baserat på ett vägt genomsnitt av antalet utestående aktier, till -0,21 kr (-0,03
kr).



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

Finansiell ställning och likviditet
Balansräkning och kassaflöde


Totalt eget kapital uppgick per den 31 mars 2022 till 110,5 Mkr (66,3 Mkr).



Kancera AB:s soliditet per den 31 mars 2022 var 90 procent (86 procent). Eget kapital per aktie var 1,97 kr (2,19 kr).



Kassaflödet uppgick till -9,8 Mkr (-9,6 Mkr) under kvartalet. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -9,4
Mkr (-9,0 Mkr) eller –0,17 kr per aktie (0,19 kr) och från finansieringsverksamheten uppgick det till 0 Mkr (-1,0 Mkr).



Kancera AB:s likvida medel uppgick per den 31 mars 2022 till 96,7 Mkr (45,4 Mkr). Ökade likvida medel jämfört med
föregående period är hänförlig till nyemission under andra kvartalet 2021 samt inlösen av teckningsoptioner under det
fjärde kvartalet 2021.

Medarbetare
Kancera AB hade ca 7 heltidsanställda inklusive 1 EU finansierade doktorand per den 31 mars 2022, varav 5 är män och 2 är
kvinnor.

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. Per den 31 december 2021 bedöms det inte föreligga några indikationer på värdenedgång. 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.
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Aktiekapitalet och aktien
Aktiekapitalet uppgick den 31 mars 2022 till 46 786 623,35 kr (39 837 272 kr) fördelat på 56 143 948 (47 804 540) 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 som genomfördes april 2021 samt inlösen av TO4 samt 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 345 833 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
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Rapport över förändringar i eget kapital
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Rapport över kassaflöden
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Resultaträkning

Kancera – Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2022

17

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
Under perioden har Kancera AB erlagt ersättning om 60 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
Anslagsgivare

Belopp beviljat, tkr

Belopp utbetalt, tkr

Datum för redovisning

EU TOBEATPAIN2

2 637

1 791

Nästa: juli 2022

Summa

2 637

1 791

Enligt EUR kurs 10 kr. Beviljat belopp om ca 4 986 tkr. Utbetalat belopp om ca 4 237 tkr. I och med att slutrapporten för projektet
godkänts av EU har ytterligare 0,6 Mkr betalats ut till Kancera under 2021.
1

Enligt 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 juli 2022.
2
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Not 4: 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 29 i årsredovisningen för 2021. Utöver dessa redovisade
risker utgör COVID-19-pandemin fortfarande en viss risk, trots ökad vaccinationsgrad, då sjukvårdens kapacitet att genomföra
kliniska studier kan minska vilket kan påverka tidslinjerna för bolagets kliniska studier. Styrelsen bedömer att kriget i Ukraina kan
få en negativ effekt på företagets verksamhet 2022 men att styrelsen i dagsläget inte kan bedöma hur stor den effekten kan bli.

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.

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.

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.

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

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 20 maj 2022

Erik Nerpin
Ordförande

Håkan Mellstedt
Ledamot

Charlotte Edenius
Ledamot

Carl-Henrik Heldin
Ledamot

Anders Gabrielsen
Ledamot

Petter Brodin
Ledamot

Thomas Olin
VD/Ledamot

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

Kommande rapporttillfällen samt årsstämma
Årsstämma 2022

25 maj 2022

Delårsrapport januari-juni 2022

19 augusti 2022

Delårsrapport januari-september 2022

18 november 2022

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
Banvaktsvägen 22
SE 171 48 Solna
Besök gärna Bolagets hemsida www.kancera.se
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