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Detta är Kancera 
Kancera utvecklar läkemedel mot inflammatoriska sjukdomar 

och cancer. En läkemedelskandidat, KAND567 är i klinisk fas II-
studie 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 vid 
flera andra hyper-inflammatoriska tillstånd 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 30 september 2020 till cirka 17 
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.  

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 lymfom (AML). 2018 slöts 
avtal med tyska läkemedelsbolaget Grünenthal om 
utveckling av Kanceras patentsökta HDAC-
hämmare för behandling av nervinflammation och 
smärta. 

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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Tredje kvartalet i korthet 
samt perioden 1 januari – 30 september 2020

Nettoomsättningen för perioden (januari till september) uppgick till 0,09 Mkr (3,3 Mkr), varav tredje kvartalet 
utgjorde 0,05 Mkr (0,20 Mkr).  

FoU-kostnader för perioden uppgick till 28,1 Mkr (27,5 Mkr), varav tredje kvartalet utgjorde 8,8 Mkr (7,2 Mkr). 

Rörelseresultatet för perioden uppgick till -33,6 Mkr (-28,1 Mkr), varav tredje kvartalet utgjorde -9,3 Mkr (-7,5 
Mkr). 

Resultat efter finansiella poster för perioden uppgick till -34,8 Mkr (-28,4 Mkr), varav tredje kvartalet utgjorde 
-9,4 Mkr (-7,6 Mkr). 

Resultat per aktie uppgick för perioden till -0,11 kr (-0,14 kr), varav tredje kvartalet utgjorde -0,02 kr (-0,04 
kr). 

Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick till -35,0 Mkr (-32,6), varav tredje kvartalet 
utgjorde -10,9 Mkr (-11,6 Mkr). 

Eget kapital uppgick per den 30 september 2020 till 85,0 Mkr (23,6 Mkr) eller 0,19 kr (0,11 kr) per aktie. 

Soliditeten uppgick per den 30 september 2020 till 88 procent (65 procent). 

Likvida medel uppgick den 30 september 2020 till 47,6 Mkr (3,9 Mkr). 
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Viktiga händelser under tredje kvartalet 
• Kancera meddelade att den kliniska fas II-studien av KAND567 har startat. Studien som genomförs i 

samarbete med Capio S:t Görans sjukhus och Petter Brodin’s forskargrupp på SciLifeLab syftar till att 
studera effekt av KAND567 på immunsystemet, lungfunktion samt rehabilitering. Resultat från studien 
kommer att analyseras och kommuniceras vid två tillfällen, det första efter att alla patienter har 
genomgått provtagningar efter dag 7 och det andra efter dag 90. 

• Kancera meddelade att fristående forskare har publicerat resultat som visar att fraktalkinsystemet 
aktiveras vid COVID-19 och att ökade nivåer av fraktalkin kopplas till svårare sjukdom. Resultaten 
innebär att sannolikheten ökar för att bolagets läkemedelskandidat KAND567 skall kunna motverka 
allvarliga komplikationer till följd av COVID-19. 

• Kancera meddelade att inom samarbetet med Grünenthal har en ny kompletterad patentansökan 
lämnats in som täcker en serie HDAC-hämmare som avses utvecklas för behandling av 
nervinflammation och smärta. 

Viktiga händelser efter tredje kvartalets utgång 
• Kancera har meddelat 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 
riktade mot COVID-19 och hjärtinfarkt, inklusive läkemedelskandidaterna KAND567 och KAND145. 

• Kancera har meddelat att en ny kapselprodukt av KAND567 utvecklats för att möta krav på 
reproducerbarhet i storskalig produktion och vid klinisk användning. Produktens förväntade egenskaper 
verifieras i en liten klinisk studie i friska försökspersoner som genomförs under cirka en vecka i 
november. Den första patientstudien för den nya kapseln blir Fas IIa-studien av KAND567 i hjärtpatienter 
med planerad start i början av 2021. 

• Kancera har startat ett samarbete med SciLifeLab som ger Kancera möjlighet att vid behov identifiera 
nya startpunkter för läkemedelsutveckling och överlåtit ett kemiskt bibliotek till Karolinska Institutet (KI) i 
syfte att stödja nationell utveckling av nya läkemedel samt att studera sjukdomsbiologi.  

• Styrelsen har bedömt att COVID-19-pandemin kan få en negativ effekt på företagets verksamhet 2020 
men att styrelsen i dagsläget inte kan bedöma hur stor den effekten kan bli. Fram till datumet för 
publikation av föreliggande rapport har dock ingen signifikant negativ effekt av COVID-19-pandemin 
noterats. 
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VD har ordet 
Kancera har startat fas II-studie i COVID-19    

I slutet av september deltog fler än 1 300 personer i Kanceras digitala marknadsträff. Där redogjorde 
internationella experter inom infektions- och hjärt-kärlsjukdomar för hur hyperinflammation förvärrar 
sjukdomsbilden vid hjärtinfarkt, men även orsakar svåra komplikationer vid COVID-19, och hur Kanceras 
innovationer kan bidra till nya läkemedel som kan normalisera livet för dessa allvarligt sjuka patienter.  

I september startade vi en fas II-studie med läkemedelskandidaten KAND567 i akut COVID-19 vid Capio St 
Görans Sjukhus. Studien som inkluderar 40 patienter syftar till att utvärdera behandlingseffekten av KAND567 
på lungfunktion och immunsystemet, både under och efter den akuta sjukdomsfasen. I samarbete med 
forskargrupper vid SciLifeLab och Linköpings Universitet kartlägger vi den immunologiska regleringen på cell- 
och gennivå. Den kartläggningen kan ge oss möjlighet att finjustera behandlingen med KAND567 och 
samtidigt öppna dörren till behandling av andra sjukdomar där hyperinflammation utgör en riskfaktor för 
svårare sjukdomsförlopp. 

I november inledde vi även ett samarbete med SciLifeLab och Karolinska Sjukhuset i Stockholm, Solna, för att 
studera kopplingen mellan hyperinflammation och de mer långvariga komplikationerna efter COVID-19. 
Förutom att undersöka om ett överaktivt immunsystem är orsaken till dessa komplikationer kommer studien 
även ge information om fraktalkinsystemet spelar en roll i sjukdomsförloppet och därmed om Kanceras 
läkemedelskandidater skulle kunna motverka komplikationer efter COVID-19. Idag saknas en effektiv 
behandling för denna stora patientgrupp – enbart i Sverige beräknas tiotusentals personer vara drabbade.  

Parallellt med de kliniska studierna arbetar vi vidare för att optimera läkemedelsformuleringen av 
KAND567. Härnäst väntar en klinisk studie i friska försökspersoner med en ny 
kapselformulering. Resultaten förväntas bli tillgängliga under december och kommer att 
inkluderas i den regulatoriska ansökan inför fas II-studien i hjärtpatienter, som ska utföras vid 
universitetssjukhuset i Newcastle, Storbritannien. 

Konverteringen i vårt teckningsoptionsprogram (TO4) som slutfördes under september tillförde 
Kancera totalt ytterligare cirka SEK 38,6 miljoner. Därmed har vi säkrat finansiella medel för de två 
kliniska fas II-studierna av KAND567 i COVID-19 respektive hjärtinfarkt. Kapitaltillskottet ger 
oss dessutom utrymme att genomföra en första regulatorisk toxikologistudie av vår 
läkemedelskandidat KAND145, ett viktigt delsteg på vägen mot de första klinikstudierna. 

Med våra kliniska utvecklingsprojekt och samarbeten med framstående vetenskapliga 
institutioner fortsätter vi arbeta för att tillhandahålla innovativa, effektiva och säkra 
läkemedel som blockerar hyperinflammation. Allt med målet att kunna hjälpa svårt sjuka 
till ett normalt liv. 

 

Solna, 20 november 2020 

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. 

 

I december 2018 inleddes samarbete med tyska 
läkemedelsbolaget Grünenthal baserat på 
Kanceras prekliniska HDAC-projekt för utveckling 
av nya läkemedel mot nervinflammation och 
smärta. Under augusti 2020 registrerades en 
kompletterande patentansökan inom ramen för 
samarbetet mellan Kancera och Grünenthal.  

Kancera bjöds in till 2019 års största hjärtkongress 
för att presentera KAND567 under den centrala 
sessionen för vetenskapliga framsteg inom 
området ”akuta kranskärlssjukdomar” med motivet 
att resultaten håller utomordentligt hög vetenskaplig 
kvalitet. Kancera har under september 2020 startat 
en klinisk fas II-studie i covid-19 patienter och en 
ansökan om tillstånd för en andra klinisk fas II-
studie i patienter med hjärtinfarkt planeras under 
andra halvåret 2020. Målsättningen för dessa 
studier är att pröva KAND567 som en potentiellt 
banbrytande behandling för att skydda vitala organ 
i samband med överreaktion från immunsystemet 
sida (hyperinflammation) som kan leda till skador 
på vitala organ som lunga, härta och kärl.  

Orsaken till hyperinflammation är en obalans i 
immunsystem som t.ex. kan triggas av medicinska 
ingrepp som kärlvidgning efter hjärtinfarkt, fysiskt 
trauma som vid ryggmärgsskada eller av vissa 
typer av virusinfektioner som t.ex. leder till 
sjukdomar som COVID-19. 

Ny kunskap pekar på att hyperinflammation ligger 
bakom flera typer av inflammatoriska tillstånd och 
att KAND567 kan blockera denna 
sjukdomsprocess.. Sammantaget visar dessa 
exempel på sjukdomstillstånd med 
hyperinflammation att det finns betydande 
expansionsmöjligheter för Kanceras 
fraktalkinblockerande läkemedelskandidater. 

Resultat från fas I-studierna med peroralt 
respektive intravenöst administrerad KAND567 
visar goda farmakokinetiska egenskaper och en 
gynnsam säkerhetsprofil. 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 92 friska försökspersoner i fas I-
studier. 

Kancera avser att genomföra två kliniska Fas II-
studier av KAND567. Den första av dessa, som har 
startat på Capio Sankt Görans sjukhus i Stockholm, 
syftar till att motverka hyperinflammation i COVID-
19 och därmed minska behov av intensivvård och 
påskynda rehabilitering från sjukdomen. Den andra 
Fas II-studien syftar till att i förlängningen öka 
överlevnaden efter svår hjärtinfarkt. Denna studie 
planeras att starta tidigt 2021 på Freeman Hospital, 
Newcastle, UK som är ett av världen mest 
välrenommerade sjukhus för akut hjärtmedicin. 

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 klinisk i fas II och ge stöd för 
eventuell expansion in i nya terapiområden. 

 

Målet för utvecklingen av Kanceras produktportfölj 
de närmaste 12-24 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.  
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Kanceras huvudsakliga resurser investeras i de två 
Fraktalkinprojekten. Övriga tre läkemedelsprojekt i 
forskningsfas finansieras med externa medel.  

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 indikationerna för Kanceras 
fraktalkinblockerare är behandling mot 
hyperinflammation som leder till vävnadsskador i 
samband med virusinfektion som sjukdomen 
COVID-19 och akut stress såsom kärlvidgande 
behandling efter hjärtinfarkt. Expansionsmöjligheter 
för blockerare av fraktalkinsystemet utvärderas 
även inom andra inflammatoriska sjukdomstillstånd 
och cancer. 

Projekt i forskningsfas 
Kanceras HDAC-projekt utvecklas i partnerskap 
med Grünenthal i syfte att motverka 
nervinflammation och smärta. Grünenthal 
finansierar utöver patenten hela detta projekt. 

Kanceras ROR-hämmare utvecklas för behandling 
av cancer. Hämmare av ROR omprogrammerar 
cancerceller så att de destruerar sig själva. ROR-
hämmare 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 hämmare av PFKFB3 stryper 
energitillförseln till solida tumörer, samt minskar 
cancercellers förmåga att reparera sitt DNA vilket 
tillsammans sammanlagt kan öka tumörens 
känslighet för andra cancerterapier. Projektet 
finansieras genom ett EU-projekt.
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Finansiella utvecklingen i sammandrag 
     

 
 

Kommentarer till den finansiella utvecklingen 
Övrig rörelseintäkt för tredje kvartalet är i huvudsak hänförliga till en engångsbetalning som erhölls i 
samband med avyttring av instrument i samband med överlåtelse av laboratoriet till Oncopeptides. Ökad 
likviditet samt stärkt soliditet för tredje kvartalet är hänförliga till nyemission under första kvartalet samt 
inlösen av optioner under andra och tredje kvartalet. 

Intäkter och resultat 
Kancera AB:s verksamhet är i huvudsak utveckling av läkemedel. 

Tredje kvartalet, juli – september 2020 
Nettoomsättningen under kvartalet uppgick till 0,05 MKr (0,20 MKr) 

Kostnaderna under kvartalet uppgick till 9,7 Mkr (8,2 Mkr) fördelat på kostnader för forsknings- och 
utvecklingskostnader 8,8 Mkr (7,2 Mkr), samt övriga försäljnings- och administrativa kostnader 0,9 Mkr (1,0 
Mkr).  

Resultat per aktie för kvartalet uppgick, baserat på ett vägt genomsnitt av antalet utestående aktier, till -0,02 
kr (-0,04 kr). 

Resultatet efter finansiella poster uppgick under kvartalet till -9,4 Mkr (-7,6 Mkr). 

Perioden, januari – september 2020 
Nettoomsättningen under perioden uppgick till 0,09 MKR (3,3 MKr) 
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Kostnaderna under perioden uppgick till 38,4 Mkr (32,9 Mkr) fördelat på kostnader för forsknings- och 
utvecklingskostnader 28,1 Mkr (27,5 Mkr), samt övriga försäljnings- och administrativa kostnader 10,3 Mkr 
(5,4 Mkr).  

Resultat per aktie för perioden uppgick, baserat på ett vägt genomsnitt av antalet utestående aktier, till -0,11 
kr (-0,14 kr). 

Resultatet efter finansiella poster uppgick under perioden till -34,8 Mkr (-28,4 Mkr)

Finansiell ställning och likviditet 

Balansräkning och kassaflöde 
Totalt eget kapital uppgick per den 30 september 
2020 till 85,0 Mkr (23,6 Mkr). 

Kancera AB:s soliditet per den 30 september 2020 
var 88 procent (65 procent). Eget kapital per aktie 
var 0,19 kr (0,11 kr). 

Kassaflödet uppgick till 8,9 Mkr (-5,0 Mkr) under 
tredje kvartalet. Kassaflödet från den löpande 
verksamheten uppgick till -10,9 Mkr (-11,6 Mkr) 
eller –0,02 kr per aktie (-0,05 kr) och från 
finansieringsverksamheten uppgick det till 2,0 Mkr 
(6,6 Mkr). 

Kancera AB:s likvida medel uppgick per den 30 
september 2020 till 47,6 Mkr (3,9 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. 

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. 

Medarbetare 
Kancera AB hade ca 9 heltidsanställda inklusive 3 
EU finansierade doktorander per den 30 september 
2020, varav 5 är män och 4 är kvinnor. 

Investeringar samt avskrivningar 
Immateriella anläggningstillgångar uppgår i 
balansräkningen till totalt 24 Mkr som fördelas på 3 
Mkr för ROR1-projektet, 3 Mkr för PFKFB3-
projektet och 18 Mkr för Fraktalkinprojektet. 
Posterna för ROR1- och PFKFB3-projekten 
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. Styrelsen har inte 
identifierat några indikationer på värdenedgång per 
den 30 september. 

Inga investeringar har gjorts i anläggningstillgångar 
under tredje kvartalet.  

Aktiekapitalet och aktien 
Aktiekapitalet uppgick den 30 september 2020 till 
36 367 051 kr fördelat på 436 404 617aktier med 
ett kvotvärde om, avrundat, 0,08 kr per 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 
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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 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 2019 års deklaration 
till 255 041 tkr.  

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 
   

  
 

 



 

 

Kancera – Delårsrapport 1 januari – 30 september 2020 13 

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 
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Balansräkning 
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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 Koncernen 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 60 tkr (180 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: Jan. 2021 

EU TOBEATPAIN2 2637  1 791 Sept. 2020 är genomförd 

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 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 betalas ut efter godkänd redovisning för period 1 som beräknas att lämnas under fjärde kvartalet 
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2020 vilket är en försening orsakad av COVID-19 pandemin, 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. 

 

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 20 november 2020 

 

 

 

 

 

Erik Nerpin 
Ordförande 

Håkan Mellstedt 
Ledamot 

Charlotte Edenius 
Ledamot 

 

 

 

 

 

Carl-Henrik Heldin 
Ledamot  

 

Anders Gabrielsen 
Ledamot 

Thomas Olin 
VD/Ledamot 

 

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

 

 

Kommande rapporttillfällen samt årsstämma 

Bokslutskommuniké januari-december 2020 19 februari 2021 

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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