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Detta är Kancera
Kancera utvecklar läkemedel mot inflammatoriska sjukdomar
och cancer. En läkemedelskandidat, KAND567 är i klinisk fas IIstudie vid hyperinflammation
Kancera utvecklar läkemedel som motverkar
skador vid akut och kronisk inflammation.
Fraktalkinblockeraren KAND567 utvecklas i första
hand för att effektivt motverka hyperinflammation
och därmed skydda vitala organ i samband med
t.ex. hjärtinfarkt eller svåra virusinfektioner.
Kancera har under september 2020 startat en
klinisk fas II-studie av KAND567 i COVID-19
patienter. Eftersom vetenskapliga studier har
påvisat förhöjd aktivitet för fraktalkinsystemet även i
autoimmuna sjukdomar och vissa former av cancer,
finns flera möjliga utvecklingsmöjligheter för
Kanceras fraktalkinblockerare KAND567 och
KAND145.
Kancera AB bedriver forskning och utveckling i
Karolinska Institutet Science Park i Stockholm och
sysselsätter cirka 9 personer. Aktien handlas på
NASDAQ First North Premier. Antalet aktieägare
uppgick per den 31 december 2020 till cirka 24
000. 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.
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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 Bristol-Myers
Squibb för behandling av akut leukemi (AML). 2018
slöts avtal med tyska läkemedelsbolaget
Grünenthal om utveckling av Kanceras patentsökta
HDAC-hämmare för behandling av
nervinflammation och smärta. Samarbetsavtalet
slutfördes under 2020 varefter Kancera är exklusiv
ägare till projektet.
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
fraktalkinsystemet 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. Kancera AB bedriver sedan 2013
läkemedelsutveckling inom Karolinska Institutet
Science Park, Stockholm. I samband med notering
på listan Nasdaq First North Premier den 28 januari
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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Fjärde kvartalet i korthet
samt perioden 1 januari – 31 december 2020
Nettoomsättningen för perioden (januari till december) uppgick till 0,1 Mkr (3,2 Mkr), varav fjärde kvartalet
utgjorde 0 Mkr (0 Mkr).
FoU-kostnader för perioden uppgick till 39,3 Mkr (34,5 Mkr), varav fjärde kvartalet utgjorde 11,2 Mkr (7,0
Mkr).
Rörelseresultatet för perioden uppgick till -46,5 Mkr (-35,6 Mkr), varav fjärde kvartalet utgjorde -12,9 Mkr (7,6 Mkr). Resultatet för perioden påverkats negativt av två engångsposter: garantikostnader på 7 MSEK för
nyemission under första kvartalet och nedskrivning av immateriella tillgångar 3 MSEK.
Resultat efter finansiella poster för perioden uppgick till -47,6 Mkr (-36,1 Mkr), varav fjärde kvartalet utgjorde
-12,7 Mkr (-7,7 Mkr).
Resultat per aktie uppgick för perioden till -0,13 kr (-0,18 kr), varav fjärde kvartalet utgjorde -0,03 kr (-0,04
kr).
Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick till -46,0 Mkr (-33,3 Mkr), varav fjärde
kvartalet utgjorde -11,1 Mkr (-0,1 Mkr).
Eget kapital uppgick per den 31 december 2020 till 72,3 Mkr (17,4 Mkr) eller 0,15 kr (0,08 kr) per aktie.
Soliditeten uppgick per den 31 december 2020 till 87 procent (39 procent).
Likvida medel uppgick den 31 december 2020 till 55,0 Mkr (11,8 Mkr).
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Viktiga händelser under fjärde kvartalet
•

Kancera meddelade att konvertering av TO4 under 2020 sammanlagt tillförde Kancera ca 38,6 MSEK,
vilket styrelsen bedömer ger en god grund för en accelererad utveckling av bolagets läkemedelprojekt
inklusive KAND567 riktad mot COVID-19 och hjärtinfarkt samt klinikförberedande utveckling av
KAND145.

•

Kancera meddelade start av ett samarbete med SciLifeLab som ger Kancera möjlighet att vid behov
identifiera nya startpunkter för bolagets läkemedelsutveckling.

•

Kancera meddelade att bolaget samarbetar med SciLifeLab i en forskningsstudie av patienter med
COVID-19 som drabbats av långvariga symtom. Studiens syfte är att kartlägga hur immunsystemet
påverkar dessa patienter vilket förväntas bidra till utveckling av nya behandlingar.

•

Kancera meddelade att samarbetsavtal kopplat till bolagets HDAC6-hämmare mot nervsmärta upphör.
Läkemedelsbolaget Grünenthal har sedan slutet av 2018 ansvarat för utvecklingen av Kanceras serier
av HDAC6-hämmare och åstadkommit framsteg i den kemiska utvecklingen av projektet. Kancera har
utan kostnad övertagit rättigheterna till resultat som genererats under optionsavtalet och avser under
andra första halvåret 2021 besluta om nästa steg för projektet.

•

Kancera meddelade att den pågående fas II-studien av läkemedelskandidaten KAND567 i COVID-19patienter stärks genom nya samarbeten med universitetssjukhus i Danmark. Detta i syfte att öka
rekryteringstakten och bredda det vetenskapliga underlaget som genereras i studien. Kancera
uppskattar att rekryteringen och behandlingen av patienterna kan slutföras under april 2021, vilket
motsvarar cirka en månads förlängd studietid jämfört med bolagets ursprungliga uppskattade tidsplan.

•

Kancera meddelade att bolaget har inrättat ett vetenskapligt råd (Scientific Advisory Board) bestående
av tre internationellt ledande forskare inom områdena klinisk kardiologi och immunologi.

•

Kancera meddelade att bolagets nya kapselprodukt med KAND567 har utvärderats i en lyckad fas Istudie i Finland och därmed är färdigställd för den planerade kliniska fas IIa-studien i patienter som
drabbats av hjärtinfarkt. Ansökan om tillstånd för genomförande av denna hjärtstudie beräknas sändas
till den brittiska läkemedelsmyndigheten MHRA under första kvartalet 2021 i samarbete med Stiftelsen
för Universitetssjukhuset i Newcastle.

•

COVID-19-pandemin har påverkat sjukvårdens kapacitet att genomföra kliniska studier och därmed
påverkat tidslinjerna för bolagets två kliniska studier, däribland COVID-19-studien som förlängts med ca
1 månad och studien av patienter efter hjärtattack vars start flytts fram cirka 2 månader. COVID-19pandemin har ej signifikant påverkat bolaget på annat sätt.

Viktiga händelser efter fjärde kvartalets utgång
•

Kancera har meddelat att en sammanläggning av Kanceras aktier (s k omvänd split) skall genomföras i
enlighet med beslut vid årsstämman i Kancera 2020. Beslutet innebär att tio (10) aktier sammanläggs till
en (1) aktie. Före genomförandet av sammanläggningen har Kancera 474 195 466 utestående aktier.
Kancera genomför nu i ett första steg en nyemission av fyra (4) aktier för att jämna till antalet aktier i
bolaget till ett antal som är jämnt delbart med 10. Därefter ska beslutet om sammanläggning registreras
hos Bolagsverket. Kancera kommer att offentliggöra en tidsplan för verkställigheten när registreringarna
hos Bolagsverket har skett. Efter genomförd split kommer Kancera ha 47 419 547 utestående aktier.
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VD har ordet
Fas II-studie av KAND567 i hjärtinfarktpatienter
planeras starta under första halvåret
Kancera har under 2020 gjort fortsatta framsteg i utvecklingen av två läkemedelskandidater som utvecklas
för att neutralisera svåra inflammatoriska tillstånd där dagens behandlingar brister. Under året har vi
genomfört två lyckade kliniska fas I-studier med vår främsta läkemedelskandidat och startat Kanceras första
patientstudie.
Utbrottet av covid-19 har satt ökat fokus på behovet av nya terapier som skyddar hälsa och liv genom att
förhindra att immunsystemet överreagerar i en så kallad hyperinflammation. Ett sådant skydd har potential
att förbättra vården av patienter oberoende av om hyperinflammationen orsakas av en svår virusinfektion
eller vävnadsskador som hjärtinfarkt.
Den gemensamma faktorn för dessa sjukdomstillstånd är cellskador i blodkärlen. Ett sådant skadat blodkärl
tillåter inflammatoriska celler att passera och infiltrera t.ex. hjärta och lunga. Kanceras forskningsstrategiska
inriktning har resulterat i två unika läkemedelskandidater som neutraliserar dessa cellers förmåga att
passera det skadade blodkärlet vilket resulterar i ett skydd mot inflammation och vävnadsskador. Kancera
har en globalt ledande position i utvecklingen av denna typ av läkemedel som selektivt styr immunceller
genom det så kallade ”fraktalkinsystemet”.
Kanceras operativa fokus ligger nu på att visa potentialen för vår läkemedelskandidat KAND567 i två kliniska
fas IIa-studier. En fas IIa-studie planeras att starta under första halvåret 2021 för att visa signaler för
hjärtskyddande effekt i patienter efter hjärtinfarkt. Den andra är pågående i covid-19-patienter och syftar till
att visa signaler på lungskyddande effekt.
Vår finansiella situation ger oss tillräckliga resurser att genomföra båda dessa omfattade och potentiellt
värdehöjande studier. Under det gångna kvartalet slutfördes en lyckad fas I-studie som bekräftar att den nya
kapselprodukten av KAND567 uppvisar önskade egenskaper och därmed är klar att användas i kliniska
studier. Att vid sidan av intravenös behandling även kunna erbjuda en peroral beredningsform ökar
potentialen för framtida användning av vår läkemedelskandidat.
Kartlägga hjärtskyddande effekt
Kanceras högsta prioritet är nu att förbereda den kommande studien av KAND567 i patienter som genomgår
ballongsprängning efter en hjärtinfarkt. Syftet är att kartlägga den hjärt- och kärlskyddande effekten av
KAND567 som i förlängningen förväntas minska komplikationer och öka överlevnad. Prekliniska studier i
sjukdomsmodeller ger oss starkt stöd för att KAND567 skulle kunna ge patienten ett sådant skydd. Den
kliniska studien kommer att utföras i samarbete med Freeman Hospital i Newcastle, Storbritannien, ett av de
högst rankade sjukhusen i världen. Studieförberedelserna har försenats till följd av covid-19-pandemin. Hela
sjukvårdssystemet i Storbritannien har varit fokuserat på att rädda liv, men vi har gjort vårt yttersta för att
parera alla de utmaningar som virusutbrottet fört med sig och räknar nu med att kunna starta denna fas IIastudie innan halvårsskiftet.
Rätt positionerade
Den grasserande pandemin har ökat intresset för läkemedel som kan minska virusorsakad
hyperinflammation i luftvägarna. Antiinflammatorisk behandling med kortison etablerade sig snabbt som en
standardkomponent i vården av covid-19-patienter, men behovet av säkra läkemedel som både minskar
inflammation och tillåter ett bra antikroppssvar i patienten är fortfarande betydande. Baserat på den unika
verkningsmekanismen för KAND567 var det ett naturligt steg för Kancera att initiera ett utvecklingsprogram
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även inom detta område. Behandlingskonceptet vilar på stark vetenskaplig grund – fraktalinsystemets roll i
hyperinflammation är väl dokumenterad och vi vet att stark aktivering är nära kopplad till svår covid-19sjukdom. Det faktum att de globala läkemedelsföretagen Eisai och Boehringer-Ingelheim har engagerat sig i
utvecklingen av läkemedel som blockerar fraktalkinsystemet är ytterligare tecken på att Kancera befinner sig
på rätt ställe vid rätt tidpunkt. Vi utvärderar nu KAND567 i en fas II-studie som planeras omfatta 40
sjukhusvårdade covid-19-patienter. Den extremt höga arbetsbelastningen inom sjukvården till följd av
pandemin har försvårat inklusionen av patienter, men efter att ha inkluderat fler välrenommerade
studiecenter ser vi nu goda möjligheter till ett ökat inflöde.
Världsledande auktoriteter
Den vetenskapliga höjden i Kanceras plattform för läkemedelsutveckling – fraktalinsystemet – har gjort det
möjligt för oss att engagera världsledande auktoriteter till vårt nyinrättade vetenskapliga råd. Petter Brodin,
docent i systemimmunologi vid Science for Life Lab och Karolinska Institutet, Peter Libby, professor i
medicin vid Harvard Medical School, och Ioakim Spyridopoulos, professor i kardiovaskulär gerontologi och
specialist inom behandling av hjärtinfarkt vid Newcastle University och Freeman Hospital, är nu alla djupt
engagerade i den fortsatta kliniska utvecklingen av våra läkemedelskandidater. Vi upplever dessutom ett
starkt stöd från de kliniker som är involverade i den pågående och kommande kliniska prövningen av
KAND567, och arbetar nu vidare i högsta möjliga tempo för att så snart som möjligt kunna ta del av
studieresultaten.
Intensifierat fokus
För att ytterligare kunna stärka vårt fokus inom fraktalinområdet har vi beslutat att avveckla PFKFB3projektet som riktas mot ett helt annat läkemedelsmål. Detta har sedan sex år drivits som ett akademiskt
forskningsprojekt som i huvudsak har finansierats genom EU-anslag. Projektets vetenskapliga framsteg har
publicerats i Nature Communications, men liksom andra internationella forskargrupper har vi mött tekniska
hinder i utvecklingen av en tillräckligt bra läkemedelskandidat. Därmed är det logiskt för oss att frigöra
resurser från detta projekt för att istället genomföra en sonderande preklinisk utvärdering av
möjligheten att utveckla KAND145 för behandling av autoimmuna sjukdomar och cancer. Vi
ser fram emot att under våren, i samarbete med våra akademiska partners, presentera
resultat från preklinisk forskning som kartlägger nya användningsområden för KAND567
och KAND145. Det rör sig dels om en delrapport från ett tvåårigt projekt inom reumatisk
autoimmun sjukdom, och dels om en slutrapport från ett fyraårigt projekt som fokuserar på
äggstockscancer, båda EU-finansierade.
Stärkt av de steg vi tog under fjolåret ser jag fram emot att fortsatta vårt arbete enligt en väl
definierad strategi och operativ plan för att driva våra prioriterade projekt och
läkemedelskandidater framåt. Kanceras egen forskningskompetens tillsammans med
våra partners och nätverk samt en god finansiell situation gör att vi har säkerställda
resurser för att genomföra både den pågående och den planerade fas II-studien i
högsta möjliga tempo.

Solna, 19 februari 2021
Kancera AB
Thomas Olin, Verkställande direktör
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Läkemedelsutveckling
KAND567 utvecklas
för att minska följdverkningarna av hyperinflammation.
En klinisk Fas II-studie har inletts och ytterligare en förbereds.
Kancera bjöds under 2019 in till den största
hjärtkongressen (World Congress of Cardiology) för
att presentera KAND567 under den centrala
sessionen för vetenskapliga framsteg inom
området ”akuta kranskärlssjukdomar”. Resultaten
som presenterades visar hur KAND567 har
kapacitet att skydda hjärtat genom att dämpa den
vävnadsskadande hyperinflammationen (resultatet
av ett överreagerande immunsystem) som triggas
när blodflödet återkommer efter infarkten. Med start
under första halvåret 2021 avser Kancera pröva
detta nya behandlingskoncept i en klinisk fas IIstudie i patienter med hjärtinfarkt. Studien
genomförs huvudsakligen på Freeman Hospital,
Newcastle, UK som nominerades 2020 till ett av
världens 50 ledande Universitetssjukhus. Målet för
denna kliniska utveckling är i förlängningen att öka
överlevnaden och minska risken för svåra
komplikationer efter svår hjärtinfarkt.
Under september 2020 startade Kancera en andra
klinisk fas II-studie med målet inriktat på att skydda
vitala organ som lunga, hjärta och kärl från skador
som uppkommer i samband med virus-triggad
hyperinflammation. Den första virussjukdomen som
undersöks är COVID-19. Studien genomförs för
närvarande på St Görans sjukhus och under första
kvartalet 2021 expanderar den till två
universitetssjukhus i Danmark. Målet för denna
kliniska utveckling är i förlängningen att minska
behov av intensivvård och påskynda rehabilitering
från sjukdomen. Lyckade resultat öppnar
möjligheter att behandla andra svåra
inflammationer som triggas av virus som CMV
(Cytomegalovirus) och RSV (Respiratory syncytial
virus).
Kancera deltar sedan 2017 respektive 2019 i två
EU-finansierade projekt som syftar bl.a. till att
undersöka om blockad av fraktalkinsystemet
(genom tex KAND567 och KAND145) utgör ett nytt
behandlingskoncept för autoimmuna reumatiska
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sjukdomar samt vissa cancersjukdomar. Under
första halvåret 2021 rapporterar projektet för halva
tidens forskning inom autoimmuna sjukdomar
medan cancerprojektet slutrapporterar.
Resultat från tre fas I-studier visar att KAND567 har
goda farmakokinetiska egenskaper och en
gynnsam säkerhetsprofil vid såväl intravenös som
peroral tillförsel. En fördjupad immunologisk analys
av blodprov från ett antal friska försökspersoner
stödjer att KAND567 har potential att blockerar
specifika immunceller som är kända för att kunna
ge upphov till inflammatoriska sjukdomar.
Sammantaget har nu KAND567 administrerats till
100 friska försökspersoner i fas I-studier.
De båda fas II-studierna genomförs i samarbete
med ledande forskare inom system-immunologi
som ger Kancera en detaljerad bild av hur
KAND567 påverkar immunsystemet på gen-,
protein- och cellnivå. Dessa tekniker förväntas ge
ett tydligt ”fingeravtryck” av effektmönstret
KAND567 redan i klinisk fas II och ge stöd för
eventuell expansion in i nya terapiområden.
Målet för utvecklingen av Kanceras produktportfölj
de närmaste 12 till 24 månaderna är att:
• genomföra två eller flera kliniska fas IIa-studier
med KAND567 mot inflammationsskador
• avancera Kanceras andra läkemedelskandidat
KAND145 genom klinikförberedande studier.
• utvärdera expansionsmöjligheter för KAND567
och KAND145 inom inflammatoriska
nischsjukdomar och cancer.
Kanceras huvudsakliga resurser investeras i de två
fraktalkinprojekten. Övriga tre läkemedelsprojekt
forskningsfas finansieras med externa medel.
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Projekt i forskningsfas

Projekt i klinisk och preklinisk utvecklingsfas
Kancera utvecklar småmolekylära
läkemedelskandidaterna KAND567 och KAND145,
som båda blockerar fraktalkinreceptorn CX3CR1
och därmed specifika delar av immunsystemet.
Den första gruppen av sjukdomstillstånd som
Kanceras fraktalkinblockerare riktas mot är sådana
som drivs på av s.k. hyperinflammation.
Hyperinflammation är ett begrepp som
sammanfattar en slags överdriven aktivering av
immunsystemet som leder till vävnadsskador. En
sådan hyperinflammation uppkommer bl.a. i
samband med fysisk stress eller skada såsom
kärlvidgande behandling efter hjärtinfarkt och i
respons till vissa virusinfektioner som SARS-CoV-2
(och sjukdomen COVID-19).
Expansionsmöjligheter för blockerare av
fraktalkinsystemet utvärderas även inom andra
inflammatoriska sjukdomstillstånd och cancer.

Project

Research

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 har nu övertagit rättigheterna till resultat
som genererats under samarbetet med Grünenthal
och avser under andra första halvåret 2021 besluta
om nästa steg för projektet.
Kanceras ROR-hämmare utvecklas för behandling
av cancer. Hämmare av ROR omprogrammerar
cancerceller så att de destruerar sig själva. RORhämmare har i prekliniska sjukdomsmodeller visats
sig fungera på celler från både solida tumörer och
blodcancer (leukemi och lymfom). ROR-projektet
finansieras i huvudsak genom akademiska
samarbeten där den externa parten bär sina egna
kostnader.
Kanceras PFKFB3-projekt, som har finansierats
inom ett EU-projekt, planeras att avvecklas under
första kvartalet 2021. Det görs till förmån för en
ökad satsning på en sonderande preklinisk
utvärdering under 2021 av möjligheten att utveckla
KAND145 för behandling av cancer och
autoimmuna sjukdomar.

Lead
Optimization

Preclinical
Clinical Drug
Drug
Candidate
Candidate

Phase I
Clinical
Studies

Phase II
Clinical
Studies

CX3CR1 (KAND567)
Hyperinflammation
CVD, Viral disease

CX3CR1 (KAND145)
Inflammation, Cancer

HDAC6
Inflammation, Cancer

ROR1
Cancer (Apoptosis)
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Finansiella utvecklingen i sammandrag
Kancerakoncernen
tkr (om ej annat anges)

1 okt-30 dec

2020

1 jan-31 dec

2019

2020

2019

Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter
Rörelsens kostnader
Forsknings- och utvecklingskostnader
Rörelseresultat
Resultat efter finansiella poster
Resultat efter skatt

-13
-11
-12
-12
-12

Kassaflöde från den löpande verksamheten

-11 077

-142

-46 046

-33 286

Likvida medel på balansdagen

55 008

11 848

55 008

11 848

Eget kapital på balansdagen

72 283

17 419

72 283

17 419

neg
neg
-0,03
-0,02
87%
0,15
8

neg
neg
-0,04
0,00
39%
0,08
20

neg
neg
-0,13
-0,13
87%
0,15
8

neg
neg
-0,18
-0,17
39%
0,08
20

Nyckeltal
Avkastning på eget kapital, %
Avkastning på sysselsatt kapital, %
Resultat per aktie, före och efter utspädning, kr
Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie, kr
Soliditet
Eget kapital per aktie, kr
Antal anställda vid periodens slut

0
624
500
171
876
718
718

-8
-7
-7
-7
-7

0
623
181
017
558
660
660

5
-51
-39
-46
-47
-47

90
295
873
279
515
558
558

3
2
-41
-34
-35
-36
-36

216
338
111
505
653
095
095

Kommentarer till den finansiella utvecklingen
Kancera AB:s verksamhet är i huvudsak utveckling av läkemedel för framtida utlicensiering till
marknadsförande partner.
De övriga rörelseintäkterna för tredje kvartalet är hänförliga till en engångsbetalning som erhölls i samband
med avyttring av instrument i samband med överlåtelse av laboratoriet till Oncopeptides. Stärkt likviditet
samt stärkt soliditet för fjärde kvartalet jämfört med föregående år är hänförliga till nyemission under första
kvartalet samt inlösen av optioner under andra och tredje kvartalet. Ökade kostnader det fjärde kvartalet är
hänförliga till start av klinisk fas II-studie. Resultatet för perioden påverkats negativt av två engångsposter:
garantikostnader på 7 MSEK som uppkom i samband med nyemission under första kvartalet och
nedskrivning av immateriella tillgångar 3 MSEK.

Intäkter och resultat
Fjärde kvartalet, oktober – december 2020
Nettoomsättningen under kvartalet uppgick till 0 MKR (0 MKR).
Kostnaderna under kvartalet uppgick till 13,5 Mkr (8,2 Mkr) fördelat på kostnader för forsknings- och
utvecklingskostnader 11,2 Mkr (7,0 Mkr), samt övriga försäljnings- och administrativa kostnader 2,3 Mkr (1,2
Mkr).
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10

Resultat per aktie för kvartalet uppgick, baserat på ett vägt genomsnitt av antalet utestående aktier, till -0,03
kr (-0,04 kr).
Resultatet efter finansiella poster uppgick under kvartalet till -12,7 Mkr (-7,7 Mkr).
Perioden, januari – december 2020
Nettoomsättningen under perioden uppgick till 0,1 MKR (3,2 MKr). Skillnaden i nettoomsättning mellan 2020
och föregående år är hänförlig till en engångspost 2019 i samband med ingånget samarbetsavtal med
Grunenthal.
Kostnaderna under perioden uppgick till 51,9 Mkr (41,1 Mkr) fördelat på kostnader för forsknings- och
utvecklingskostnader 39,3 Mkr (34,5 Mkr), samt övriga försäljnings- och administrativa kostnader 12,6 Mkr
(6,6 Mkr).
Resultat per aktie för perioden uppgick, baserat på ett vägt genomsnitt av antalet utestående aktier, till -0,13
kr (-0,18 kr).
Resultatet efter finansiella poster uppgick under perioden till -47,6 Mkr (-36,1 Mkr)

Finansiell ställning och likviditet
Balansräkning och kassaflöde
Totalt eget kapital uppgick per den 31 december
2020 till 72,3 Mkr (17,4 Mkr).

Sammanlagt har emissionen i mars 2020 samt
konvertering av TO4 t.o.m. september 2020 ökat
antalet aktier till 474 195 466 och aktiekapitalet till
39 516 289 SEK enligt registrering 7 oktober 2020.

Kancera AB:s soliditet per den 31 december 2020
var 87 procent (39 procent). Eget kapital per aktie
var 0,15 kr (0,08 kr).

Medarbetare

Kassaflödet uppgick till 7,4 Mkr (8,0 Mkr) under
fjärde kvartalet. Kassaflödet från den löpande
verksamheten uppgick till -11,1 Mkr (-0,1 Mkr) eller
–0,02 kr per aktie (-0,00 kr) och från
finansieringsverksamheten uppgick det till 18,5 Mkr
(8,1 Mkr).

Investeringar samt avskrivningar

Kancera AB:s likvida medel uppgick per den 31
december 2020 till 55,0 Mkr (11,8 Mkr).
Kancera genomförde med sista teckningsdag den
31 mars 2020 en nyemission av 157 369 119 Units
bestående av vardera en aktie och två
teckningsoptioner. Emissionen som beslutades vid
extra bolagsstämma den 13 januari 2020
tecknades fullt genom garanti till 61,4 MKr.
Kontanta emissionskostnader uppskattas till cirka
4,8 Mkr. Därutöver ersätts garanter och rådgivare
genom 22 000 203 Units vilket sammanlagt
motsvarar en utspädning om 85%.
TO4 konverterades under inlösenperioden juni till
september 2020 till 85 000 652 aktier till en
lösenkurs av 0,47 kr vilket tillförde Kancera cirka
38,6 MSEK efter emissionskostnader.
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Kancera AB hade ca 8 heltidsanställda inklusive 3
EU finansierade doktorander per den 31 december
2020, varav 5 är män och 3 är kvinnor.

Immateriella anläggningstillgångar uppgår i
balansräkningen till totalt 21 Mkr som fördelas på 2
projekt: ROR1-projektet, 3 Mkr och
fraktalkinprojektet, 18 Mkr. Posten för ROR1projektet 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 upprättas
nedskrivningsprövning. I samband med denna
prövning beslutade styrelsen att per den 31
december 2020 skriva ner PFKFB3-projektet från 3
Mkr till 0 kr i balansräkningen samt att avveckla
kopplade patent. Detta beslut togs mot bakgrund av
att en vetenskapligt lyckad EU-finansierad
forskningsstudie inom PFKFB3-området avslutas
under första kvartalet 2021 och att fortsatt
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preklinisk produktutveckling inom fraktalkinprojektet
bedöms skapa mer värde än PFKFB3-projektet.

försvara en aktivering av värdet av underskotten,
och ingen uppskjuten skattefordran har redovisats.

Inga investeringar har gjorts i anläggningstillgångar
under fjärde kvartalet.

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 2020
till 301 276 tkr. Ingen uppskjuten skattefordran
redovisas för dessa skattemässiga underskott.

Aktiekapitalet och aktien
Aktiekapitalet uppgick den 31 december 2020 till
39 516 289 kr fördelat på 474 195 466 aktier med
ett kvotvärde om, avrundat, 0,08 kr per aktie.
Kancera har meddelat att en sammanläggning av
Kanceras aktier (s k omvänd split) skall genomföras
under första kvartalet 2021 i enlighet med beslut vid
årsstämman i Kancera 2020. Beslutet innebär att
tio (10) aktier sammanläggs till en (1) aktie.

Aktuella optionsprogram
Det föreligger inga aktiva optionsprogram i Bolaget.

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
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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 i sammandrag
Kancerakoncernen
tkr

1 okt-30 dec

2020

1 jan-31 dec

2019

2020

2019

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter
Kostnader för sålda varor och tjänster

0
624
0

0
623
0

90
5 295
-27

3 216
2 338
-96

Bruttoresultat

624

623

5 358

5 458

Rörelsens kostnader
Administrationskostnader
Försäljningskostnader
Forsknings- och utvecklingskostnader

-2 062
-267
-11 171

-866
-298
-7 017

-11 660
-934
-39 279

-5 404
-1 202
-34 505

Summa rörelsens kostnader

-13 500

-8 181

-51 873

-41 111

Rörelseresultat

-12 876

-7 558

-46 515

-35 653

158

-102

-1 043

-442

-12 718

-7 660

-47 558

-36 095

0

0

0

0

Periodens resultat och totalresultat

-12 718

-7 660

-47 558

-36 095

Genomsnittligt antal aktier
(tusental, före och efter utspädning)
Antal aktier på balansdagen (tusental)

471 256

209 825

363 008

198 712

474 195

209 825

474 195

209 825

-0,03

-0,04

-0,13

-0,18

Resultat från finansiella investeringar
Finansnetto
Resultat efter finansiella poster
Skatt på årets resultat

Resultat per aktie före och efter utspädning, kr
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Rapport över finansiell ställning i sammandrag
Kancerakoncernen
tkr
Tillgångar
Anläggningstillgångar
Immateriella tillgångar
Rättigheter
Materiella tillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Nyttjanderättstillgång

31 dec

2020

2019

21 000

24 000

0
927

0
4 531

Finansiella tillgångar
Andra långfristiga placeringar
Summa anläggningstillgångar

1

1

21 928

28 532

Omsättningstillgångar
Kundfordringar och andra fordringar
Likvida medel

6 166
55 008

3 973
11 848

Summa omsättningstillgångar

61 174

15 821

TOTALA TILLGÅNGAR

83 102

44 353

Eget kapital och skulder
Eget kapital
Eget kapital
Summa eget kapital

72 283
72 283

17 419
17 419

977
9 842

579
26 355

Summa skulder

10 819

26 934

TOTALT EGET KAPITAL och SKULDER

83 102

44 353

Skulder
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
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Rapport över förändringar i eget kapital
Kancerakoncernen, 1 jan 2019-31 december 2019
tkr
Aktiekapital
Fjärde kvartalet
Ingående balans 2019-10-01
Totalresultat
Periodens resultat
S:a totalresultat
Transaktioner med aktieägare
Nyemission
Nyemissionsutgifter
Pågående nyemission
S:a transaktioner med aktieägare
Utgående balans 2019-12-31
Perioden januari-december
Ingående balans 2019-01-01
Totalresultat
Disposition av föregående års resultat
Periodens resultat
S:a totalresultat
Transaktioner med aktieägare
Nyemission
Nyemissionsutgifter
Pågående nyemission
S:a transaktioner med aktieägare
Utgående balans 2019-12-31

Perioden januari-december
Ingående balans 2020-01-01
Totalresultat
Disposition av föregående års resultat
Periodens resultat
S:a totalresultat
Transaktioner med aktieägare
Nyemission
Nyemissionsutgifter
Pågående nyemission
S:a transaktioner med aktieägare
Utgående balans 2020-12-31

Ansamlad
förlust

Totalt
eget
kapital

0

34 557

-28 435

23 608

0

0

0

-7 660
-7 660

-7 660
-7 660

1 471
0
17 486

0
0

15 879

0

0

1 606
1 606
17 485

Aktiekapital

Pågående nyemission
S:a transaktioner med aktieägare
Utgående balans 2020-12-31

Övrigt
tillskjutet
kapital

17 486

Kancerakoncernen, 1 jan 2020-31 december 2020

Fjärde kvartalet
Ingående balans 2020-10-01
Totalresultat
Periodens resultat
S:a totalresultat
Transaktioner med aktieägare
Nyemission
Nyemissionsutgifter

Pågående
nyemission

1 471
0
0

1 471
36 028

0
-36 095

1 471
17 419

63 413

-45 935

33 357

-45 935

45 935
-36 095
9 840

-36 095
-36 095

0
-36 095

20 157
0
20 157
17 419

-45 935
18 551
0

0
0
Pågående
nyemission

18 551
36 029
Övrigt
tillskjutet
kapital

Ansamlad
förlust

Totalt
eget
kapital

36 367

3 149

80 324

-34 840

85 000

0

0

0

-12 718
-12 718

-12 718
-12 718

3 149

15 280
-666

18 429
-666

3 149
39 516

-3 149
-3 149
0

-14 613
1
80 325

0
-47 558

-17 762
1
72 283

17 485

0

36 029

-36 095

17 419

-36 095

36 095
-47 558
-11 463

-47 558
-47 558

0

0

22 031

22 031
39 516
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-36 095
87 873
-7 482

0
0

80 391
80 325

109 904
-7 482
0
-47 558

0
102 422
72 283
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Rapport över kassaflöden
Kancerakoncernen
tkr

2020

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat efter finansiella poster
Avskrivningar
Betald skatt
Övriga ej kassaflödespåverkande poster

-12 718
85
-10
3 000

Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar i rörelsekapitalet
Förändringar i rörelsekapitalet
Kassaflöde från den löpande verksamheten

1 okt-30 dec

1 jan-31 dec

2019

2020

2019

-7 660
10
287
0

-47 558
1 696
-387
3 000

-36 095
111
-80
0

-9 643

-7 363

-43 249

-36 064

-1 434

7 221

-2 797

2 778

-11 077

-142

-46 046

-33 286

Investeringsverksamheten
Investeringar i finanisiella anläggningstillgångar

0

-1

0

-1

Kassaflöde från investeringsverksamheten

0

-1

0

-1

-11 077

-143

-46 046

-33 287

435
18 083
0

2 306
100 900
-14 000

-4 045
14 157
0

0

14 000

18 518

-7 376
1 471
0
14 000
8 095

89 206

24 112

7 441

7 952

43 160

-9 175

47 567
55 008

3 896
11 848

11 848
55 008

21 023
11 848

Nettokassaflöde före finansiella poster
Finansieringsverksamheten
Skulder hänförliga till finansieringsverksamheten
Nyemission
Amortering kortfristig upplåning
Kortfristig upplåning
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
PERIODENS KASSAFLÖDE
Likvida medel vid periodens början
Likvida medel vid periodens slut

0
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Resultaträkning
Moderbolaget Kancera AB
tkr
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter

1 okt-30 dec

2020

1 jan-31 dec

2019

2020

2019

0
624

0
623

90
5 132

3 216
2 338

0

0

-27

-96

624

623

5 195

5 458

Rörelsens kostnader
Administrationskostnader
Försäljningskostnader
Forsknings- och utvecklingskostnader
Övriga intäkter och kostnader

-2 061
-267
-11 172

-866
-298
-7 017

-11 663
-934
-39 279

-5 404
-1 202
-34 507

Summa rörelsens kostnader

-13 500

-8 181

-51 876

-41 113

Rörelseresultat

-12 876

-7 558

-46 681

-35 655

0
165

2
-104

-983

2
-327

-12 711

-7 660

-47 664

-35 980

0

0

0

0

-12 711

-7 660

-47 664

-35 980

Kostnader för sålda varor och tjänster
Bruttoresultat

Resultat från finansiella investeringar
Övriga ränteintäkter och liknande intäkter
Övriga räntekostnader och liknande kostnader
Resultat efter finansiella poster
Skatt på årets resultat
Periodens resultat
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Balansräkning
Moderbolaget Kancera AB
tkr
Tillgångar
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Rättigheter
Materiella anläggningstillgångar
Maskiner,inventarier och kemiskt bibliotek
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag

31 dec

2020

2019

21 000

24 000

0

0

50

50

Andra långfristiga placeringar
Summa anläggningstillgångar

1
21 051

1
24 051

Omsättningstillgångar
Fordringar på koncernföretag
Kundfordringar och andra fordringar
Likvida medel

1
6 230
54 960

1
4 565
11 800

Summa omsättningstillgångar

61 191

16 366

TOTALA TILLGÅNGAR

82 242

40 417

Eget kapital och skulder
Eget kapital
Bundet eget kapital
Fritt eget kapital

39 516
32 780

17 485
53

Summa eget kapital

72 296

17 538

Avsättningar och skulder
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder

448
9 498

0
22 879

Summa avsättningar och skulder

9 946

22 879

82 242

40 417

TOTALT EGET KAPITAL och SKULDER
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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 2019
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 utvecklingskostnader 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 till Mellstedt Consulting AB för tjänster omfattande
vetenskaplig rådgivning och vetenskaplig marknadsföring med ett belopp om 120 tkr (240 tkr). Håkan
Mellstedt, styrelseledamot i Kancera AB är VD för och ägare till Mellstedt Consulting AB. Inga andra
ersättningar har utgått till närstående utöver styrelsearvode samt utlägg för kostnader.

Not 3 Optionsprogram
Det föreligger inga personaloptionsprogram.

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: Januari 2021

EU TOBEATPAIN2

2637

1 791

Nästa: Juli 2022

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, varav ca 288 tkr avgår för administration till koordinerande universitetet, betalas enligt
EU-plan under april-maj 2021.
2. 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,
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betalas ut efter godkänd redovisning för period 1 som beräknas att lämnas under första kvartalet 2021, och
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
28 i årsredovisningen för 2019. Utöver dessa redovisade risker utgör COVID-19-pandemin en nytillkommen
risk då sjukvårdens kapacitet att genomföra kliniska studier kan minska vilket kan påverkat tidslinjerna för
bolagets kliniska studier.

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 19 februari 2021

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
Årsredovisning 2020

30 april 2021

Delårsrapport januari-mars 2021

21 maj 2021

Årsstämma 2021

26 maj 2021

Delårsrapport januari-juni 2021

20 augusti 2021

Delårsrapport januari-september 2021

19 november 2021

Bokslutskommuniké januari-december 2021

18 februari 2022
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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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