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DETTA ÄR KANCERA
Kancera AB bedriver utveckling av läkemedel som tar sin start i nya behandlings-koncept och avslutas
med försäljning av en läkemedelskandidat till internationella läkemedelsbolag.
Kancera AB bedriver sin verksamhet i Karolinska Institutet Science Park i Stockholm och sysselsätter
cirka 16 personer.
Aktien handlas på NASDAQ First North Premier. Antalet aktieägare uppgick per den 13 januari 2017 till
cirka 7700.
FNCA Sweden AB är Kancera AB:s Certified Adviser. Professor Carl-Henrik Heldin, Professor Håkan
Mellstedt och Dr Charlotte Edenius är vetenskapliga rådgivare och styrelseledamöter i Kancera AB.

Affärsmodell
Att utveckla patentskyddade läkemedel, som kan förlänga liv och minska vårdkostnader, för försäljning
till internationell läkemedelsindustri och vidare klinisk prövning.
Med en omloppstid på 3–5 år, utveckla och utlicensiera läkemedelskandidater mot delbetalningar vid
signatur och milstolpar i produktutveckling (typiskt sett vid inledning av klinisk fas I, II, III och vid
registrering) samt royaltyintäkter

Historik
Under 2006 avknoppades Pharmacias och Biovitrums enhet för
utveckling av läkemedelskandidater till bolaget iNovacia. Under 2008
startade iNovacia läkemedelsutveckling i samarbete med forskare
vid Karolinska Institutet.
I maj 2010 bildade forskare från cancercentrum Karolinska, iNovacia
AB och en grupp privata investerare Kancera AB genom tillskott av
kapital och två läkemedelsprojekt inom cancer.
NASDAQ godkände Kancera AB för upptagande till handel på First
North med första handelsdag den 25 februari 2011.
I mars 2013 förvärvade Kancera AB ett komplett utvecklingslaboratorium för läkemedel från sitt nu avvecklade dotterbolag
iNovacia AB varefter läkemedelsutveckling sker i egen regi inom
Karolinska Institutet Science Park, Stockholm.
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VD HAR ORDET
Kancera har i dagarna valt ett kontraktbolag för den
kommande kliniska studien i Fractalkineprojektet efter en
konkurrensutsatt urvalsprocess. I nästa steg
slutförhandlas avtalet med detta bolag parallellt med att
ansökan lämnas in till berört läkemedelsverk och etisk
kommitté om tillstånd att starta klinisk Fas I studie.
Därmed löper arbetet i Fractalkineprojektet i enlighet med
planerna som presenterades i prospektet för
nyemissionen i maj 2016.
Vi har vi kunnat visa att bolagets Fractalkine-blockerare
KAND567 (f.d. KAN0440567) effektivt motverkar smärta
orsakad av vincristine som används för att behandla flera
former av både blodcancer och solida tumörer. Mål för
behandlingen med KAND567 är dels att möjliggöra en
effektiv behandling mot cancer utan dosbegränsande
smärta och dels förhindra kvarstående nerv- och
smärtkomplikationer efter lyckad behandling. Idag finns
ingen effektiv behandling mot denna typ av nervskador.

Vi har dessutom kunnat visa att behandlingen med
KAND567 motverkar immuncellers (monocyters)
infiltration av nerver och ryggmärg vilket i sin tur
motverkar nervskador och förstärkt smärtkänslighet.
Detta effektmönster avspeglar den nervskyddande
effekt som tidigare har visats för KAND567 i
sjukdomsmodell för den autoimmuna sjukdomen
multipel skleros.
Sammantaget stödjer resultaten att KAN0567 har
förutsättningar att signifikant förbättra behandlingen av
såväl cancer som autoimmuna sjukdomar.
Vi ser även framsteg i övriga delar av projektportföljen
vilka exemplifieras av att en ny ROR-hämmare kan
doseras så att den är verksam hela dygnet vilket i sin
tur öppnar möjligheter att attackera flera
cancersjukdomar, att delmålen för det Vinnova-stödda
HDAC6-projektet har uppnåtts och att PFKFB3hämmare blir mer effektiva mot celler när en av de
mest svårstoppade cancerdrivande generna aktiveras
(RAS).
Mer om projekten kan ni läsa i kvartalets
projektrapport som publiceras idag på Kanceras
hemsida via denna länk (och på www.kancera.se)
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Dessutom kan vi i slutfasen av det EU-finansierade
parasitprojektet konstatera att Kanceras nyutvecklade
substanser, som riktas mot parasitens arvsmassa,
visar en lovande effekt mot infektion orsakad av
Trypanosoma-parasiten. Parasiten Trypanomsoma
förorsakar Chagas sjukdom som idag drabbar cirka 8
miljoner människor. I och med dessa resultat har
Kancera uppnått EU-projektets högt ställda mål att
utveckla en ny klass av läkemedelslika substanser
som verkar i en djurmodell för en av människans
svåraste parasitsjukdomar.

Thomas Olin
VD Kancera AB (publ)
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PERIODEN 1 JAN - 31 DEC 2016
I KORTHET
•

FoU-kostnader för perioden uppgick till 19,1 Mkr (20,4 Mkr) varav
fjärde kvartalet utgjorde 5,8 Mkr (8,3 Mkr)

•

Rörelseresultatet för perioden uppgick till -22,3 Mkr (-19,7 Mkr) varav
fjärde kvartalet utgjorde -6,5 Mkr (-5,9 Mkr)

•

Resultat efter finansiella poster för perioden uppgick till -22,3 Mkr (
-19,6 Mkr) varav fjärde kvartalet utgjorde -6,4 Mkr (-5,9 Mkr)

•

Resultat per aktie uppgick för perioden uppgick till -0,19 kr (-0,19 kr)
varav fjärde kvartalet utgjorde -0,05 kr (-0,06 kr)

•

Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick till
-23,1 Mkr (-20,7 Mkr) varav fjärde kvartalet utgjorde -5,7 Mkr (-4,5 Mkr)

•

Eget kapital uppgick per den 31 december 2016 till 59,5 Mkr (21,9
Mkr) eller 0,45 kr (0,21 kr) per aktie

•

Soliditeten uppgick per den 31 december 2016 till 82 procent (80
procent)). Likvida medel uppgick den 31 december 2016 till 57,8 Mkr
(15,6 Mkr).
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VIKTIGA HÄNDELSER UNDER
FJÄRDE KVARTALET
•

För Fractalkineprojektet inleddes upphandling av kliniskt
kontraktbolag som skall genomföra den första kliniska studien
samt med bolag för utveckling och tillverkning av den
formulering av KAND567 (fd KAN0440567) som skall
användas i denna studie.

•

I HDAC6-projektet visades Kanceras substanser ha förmåga
att nedreglera ett protein, som finns i cancerceller och som
kan bidra till att cancercellerna undkommer patientens
immunförsvar. Vidare har en kristallstruktur som visar hur
Kanceras substanser binder in till ”Target 2” tagits fram, vilket
ger bolaget information om hur HDAC6/Target 2 hämmande
läkemedel kan optimeras ytterligare.

•

Kancera har rapporterat framsteg inom ROR-projektet rörande
• Möjlig breddad användning av ROR-hämmare mot
lymfomsjukdomen ”Richters syndrom” enligt analyser
av tumörprover. Sjukdomen drabbar cirka 15% av
patienterna med kronisk lymfatisk leukemi (KLL) och
effektiv behandling saknas.
•

•

Produktionsmetoden för KAN0439834 har utvecklats
till att kunna genomföras enkelt och effektivt på ett
sätt som bolaget bedömer bereder vägen för den
vidare prekliniska och kliniska utvecklingen av
substansen.

Nasdaq har godkänt Kanceras ansökan om listning på segmentet First North Premier. Första dagen för handel i
Kanceras aktier på denna lista var den 31 oktober 2016.

VIKTIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG
•

Kancera AB (publ) har presenterat ny information som visar
• hur bolagets Fractalkine-blockerare motverkar att immunceller (monocyter) infiltrerar nerver och
ryggmärg vilket motverkar nervskador och förstärkt smärtkänslighet i samband med cancerbehandling
• att ny ROR-hämmare verkar under hela dygnet vilket öppnar för fler indikationer
• uppnådda delmål för HDAC6-projektet
• hur PFKFB3-hämmare verkar mer effektivt i canceromvandlade celler
• framgång i utvecklingen av substanser mot Chagas (parasit) sjukdom

•

Vidare har Kancera meddelat att avtal i form av ”Letter of Intent” har ingåtts med ett bolag för genomförande av
klinisk fas I studie av KAND567 (fd KAN0440567).
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LÄKEMEDELSUTVECKLING
Bolaget har fem läkemedelsprojekt i portföljen:
Småmolekylära ROR-hämmare som omprogrammerar cancercellerna så att de destruerar sig
själva. ROR-tekniken har i laboratoriet visat sig fungera på både solida tumörceller och
leukemiceller.
Småmolekylära blockerare av Fractalkinereceptorn CX3CR1 som styr cancerceller och
immunsystemet för att motverka tumörens tillväxt och spridning samt motverka smärta i cancer, i
samband med nervskador och vid inflammation.
Småmolekylära PFKFB3-hämmare som stryper energitillförseln av glukos till solida tumörer, samt
minskar cancercellers förmåga att reparera sitt DNA vilket tillsammans kan öka tumörens känslighet
för andra cancerterapier.
Småmolekylära HDAC6-hämmare som främst syftar till att döda blodcancer (tex myelom) celler
genom att förhindra cancercellers förmåga att spridas samt stödja patientens immunsystem till att
känna igen och eliminera cancerceller.
Småmolekylära hämmare av epigenetiska processer i parasiter för att utveckla nya
behandlingar mot t.ex. malaria och schistosomiasis (snäckfeber). Detta EU finansierade projekt
avslutades den 31 januari 2017.

Läs mer om projektportföljen, aktuell projektstatus och patentportföljen i
Projektrapporten på vår webbsida. Klicka här för en direkt länk.
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FINANSIELLA UTVECKLINGEN I
SAMMANDRAG
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KOMMENTARER TILL DEN
FINANSIELLA UTVECKLINGEN
Ökade kostnader för perioden i jämförelse med motsvarande period 2015 är i huvudsak hänförligt till ökade
forsknings- och utvecklingskostnader som uppkommit till följd av att Kancera driver ytterligare ett läkemedelsprojekt i
avancerad preklinisk fas. Till följd av förvärv av dotterbolaget Kancera Förvaltning AB upprättas delårsrapporter fr.o.m.
kvartal 2, 2016, i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen. Jämförelsesiffror som använts nedan från
föregående år avser moderbolaget Kancera AB. Övergången till nya redovisningsprinciper innebar inga effekter på
resultat- eller balansräkningen för perioden 1 januari - 31 mars 2016 som har redovisats enligt tidigare principer eller
de jämförelsesiffror som använts nedan under kommentarer från föregående år gällande moderbolaget Kancera AB.

INTÄKTER OCH RESULTAT
Fjärde kvartalet, oktober – december
2016

•

Kancera AB har under det första kvartalet 2016
tilldelats ett bidrag om 2,8 Mkr från Europeiska
Unionens 7e ramprogram för A-PARADDISE
projektet. Totalt har EU utbetalat 7,5 Mkr till Kancera
AB för projektet. Pågående arbete uppgår för
perioden till 5,8 Mkr. Bidraget redovisas som en
kortfristig skuld fram till att slutrapportering av
projektet har godkänts av EU under tredje kvartalet
2017 varefter återstående bidrag om ca 1,5 Mkr
utbetalas till Kancera AB och pågående arbete
intäktsförs och avräknas mot havda kostnader.

•

Bolaget har erhållit 299 000 EUR för ytterligare ett
EU projekt kallat SYNTRAIN och detta utgör 60% av
det totala bidraget som Kancera erhåller från EU.

•

Kostnaderna under perioden uppgick till 22,5 Mkr
(nettokostnad: 19,9 Mkr) fördelat på kostnader för
sålda tjänster 0,1 Mkr (0,1 Mkr) forsknings- och
utvecklingskostnader 19,1 Mkr (20,4 Mkr), samt
övriga försäljnings- och administrativa kostnader 3,3
Mkr (4,7 Mkr).

•

Resultat efter finansiella poster för perioden uppgick
till -22,3 Mkr (-19,6 Mkr) eller -0,19 kr per aktie (0,19 kr).
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•

Kancera AB:s verksamhet var i huvudsak
läkemedelsprojekt vid sidan av mindre konsultuppdrag
som inbringade en omsättning under perioden om 0,1
Mkr (0,0 Mkr).

•

Kostnaderna under fjärde kvartalet uppgick till 6,6 Mkr
(nettokostnad: 5,9 Mkr) fördelat på kostnader för sålda
tjänster 0,0 Mkr (0,0 Mkr) forsknings- och
utvecklingskostnader 5,8 Mkr (8,3 Mkr), samt övriga
försäljnings- och administrativa kostnader 0,8 Mkr (2,8
Mkr).

•

•

Perioden, januari – december 2016

Resultat per aktie för fjärde kvartalet uppgick, baserat
på ett vägt genomsnitt av antalet utestående aktier, till
-0,05 kr (-0,06 kr).
Resultatet efter finansiella poster uppgick till -6,4 Mkr
(-5,9 Mkr).

FINANSIELL STÄLLNING OCH
LIKVIDITET
BALANSRÄKNING OCH KASSAFLÖDE

AKTIEKAPITALET OCH AKTIEN

Totalt eget kapital uppgick per den 31 december 2016 till
59,5 Mkr (15,6 Mkr).

Styrelsen i Kancera AB har den 22 april 2016, beslutat
om en emission av units bestående av en aktie och en
teckningsoption till en kurs av 2,50 SEK per unit.
Nyemissionen som fulltecknades under maj 2016 har
tillfört Kancera AB ca 61,9 Mkr före
emissionskostnader.

Kancera AB:s soliditet per den 31 december 2016 var 82
procent (80 procent). Eget kapital per aktie var 0,45 kr
(0,21 kr), baserat på eget kapital dividerat med antal aktier
på balansdagen vid kvartalets slut.
Kassaflödet uppgick till -5,7 Mkr (-4,6 Mkr) under fjärde
kvartalet. Kassaflödet från den löpande verksamheten
uppgick till -5,7 Mkr (-4,5 Mkr) eller -0,04 kr per aktie (-0,04
kr) och från finansieringsverksamheten uppgick det till 0,0
Mkr (-0,1 Mkr).
Kancera AB:s likvida medel uppgick per den 31 december
2016 till 57,8 Mkr (15,6 Mkr).

Aktiekapitalet uppgick den 31 december 2016 till 10
957 227 kr fördelat på 131 486 720 aktier med ett
kvotvärde om, avrundat, 0,0833 kr per aktie.

OPTIONSPROGRAM
Kostnader för optionsprogrammet till anställda och
andra ledande befattningshavare uppgick under fjärde
kvartalet till 0,1 Mkr (0,1 Mkr).

MEDARBETARE
Kancera AB hade 16 heltidsanställda per den 31
december 2016, varav 11 är män och 5 är kvinnor.

INVESTERINGAR SAMT AVSKRIVNINGAR
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar uppgick
under fjärde kvartalet till 0,0 Mkr (0,0 Mkr).

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 f n bedöms kunna komma att
skattemässigt avräknas mot tidigare års skattemässiga underskott vilket skulle komma att innebär en låg
skattebelastning för Bolaget när ett projekt säljs. De skattemässiga underskotten per 2016-12-31 uppgår till 94,7 Mkr.
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FORTSÄTTER PÅ NÄSTA SIDA
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NOTER
Not 1. Redovisnings- och värderingsprinciper
Till följd av förvärv av dotterbolaget Kancera Förvaltning AB upprättas delårsrapporter fr.o.m. kvartal 2, 2016, i
enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen. Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med
International Financial Reporting Standards (IFRS) såsom de har antagits av EU, och den svenska
årsredovisningslagen. Moderbolagets redovisning har upprättats enligt årsredovisningslagen och Rådet för
finansiell rapporterings rekommendation RFR 2 inklusive ett antal nya eller omarbetade standarder, tolkningar
och förbättringar har antagits av EU och ska tillämpas från och med 1 januari 2016.
Övergången till IFRS/RFR 2 innebar inga effekter på resultat- eller balansräkningen för perioden 1 januari - 31
mars 2016 som har redovisats enligt tidigare principer. För jämförelsesiffror mellan de två
redovisningsprinciperna, se delårsrapport kvartal 2 2016.

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.
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Not 2. Transaktioner med närstående
Under perioden har Kancera AB erlagt ersättning till F:a Mellstedt Medical AB för tjänster omfattande
vetenskaplig rådgivning och vetenskaplig marknadsföring med ett belopp om 233 tkr samt 169 tkr till Allmora
Life Science AB. Håkan Mellstedt, styrelseledamot i Kancera AB är VD för och ägare till F:a Mellstedt Medical.
Charlotte Edenius, styrelseledamot i Kancera AB, är VD och ägare till Allmora Life Science AB. Inga andra
ersättningar har utgått till närstående utöver styrelsearvode samt utlägg för kostnader.

Not 3. Optionsprogram
Bolagsstämman beslutade den 26 maj 2014 att införa ett optionsprogram riktat till företagets anställda och
motsvarande befattningshavare samt styrelseledamöter. Optionsprogrammet innefattar emission av högst 2
800 000 teckningsoptioner. Av dessa skall 2 200 000 ligga till grund för utställande av högst 1 650 000
personaloptioner. Varje option ska berättiga till förvärv av en aktie till en kurs motsvarande 130 procent av den
volymvägda börskursen för bolagets aktie på NASDAQ First North under perioden 27 maj – 13 juni 2014.
Personaloptionerna skall ha en löptid om tre år. Under perioden kan personalen om man så väljer lösa in ¼ av
antalet tilldelade optioner efter ett respektive två år varefter i detta exempel ½ av antalet optioner återstår för
inlösen efter tre år.

De resterande 600 000 teckningsoptionerna emitteras till styrelseledamöterna Bernt Magnusson, Håkan
Mellstedt och Carl-Henrik Heldin. Varje teckningsoption skall löpa i tre år. Optionerna till
styrelseledamöterna har prissatts till marknadspris bestämt enligt Black & Scholes värderingsformel.
Teckningsoptionerna till personal och uppdragstagare emitteras utan vederlag. Vid full teckning av
emissionen och fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner ökar aktiekapitalet med 233 333,33 kr. Om
samtliga teckningsoptioner utnyttjas för nyteckning av 2 800 000 aktier kommer utspädningen av
aktiekapitalet uppgå till ca 2,8 procent.
Den första teckningsperioden för utnyttjande av optionerna avslutades under juni 2015. Totalt tecknades
450 246 nya aktier. Därefter återstår 2 349 754 teckningsoptioner.
Optioner i bolagets eget förvar uppgick per 30 dec, 2015 till 560 000 stycken och har upptagits till 0 kr i
balansräkningen och företagsledningen räknar med att dessa kan säljas med intäkt i framtiden.
I samband med nyemissionen under juni månad 2016 emitterades 27 561 356 teckningsoptioner. Två (2)
teckningsoptioner av serie TO2 ger rätt att teckna en ny aktie. Teckningsoptionerna löper till och med den 30
april 2018. Under perioden 1 oktober 2016 – 30 juni 2017 är lösenkursen 5 SEK för teckning av en aktie med
stöd av två teckningsoptioner; under resterande löptid till och med den 30 april 2018 är lösenkursen 6 SEK
för teckning av en aktie med stöd av två teckningsoptioner.
Utspädningseffekten vid lösen av samtliga teckningsoptioner uppgår till ca 12,2%.
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Not 4. Erhållna bidrag som skall slutredovisas vid senare tillfälle

* enligt EUR kurs 8,95 kr. Utbetalat belopp om 7 487 tkr motsvarar 55% av bidraget. Ytterligare 15 % av
bidraget betalas ut efter godkänd slutredovisning som lämnas i mars 2017.
**enligt EUR kurs 8,95 kr. Utbetalat belopp om 2 677 tkr motsvarar 60% av bidraget. Ytterligare 25 % av
bidraget betalas ut efter godkänd redovisning för period 1 som lämnas september 2018 och ytterligare 15%
efter godkänd slutredovisning som lämnas i oktober 2020.

Not 6. Definitioner
Not 5. Bolagets verksamhet och riskfaktorer
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
står inför.
Vid bedömning av Kancera AB:s framtida utveckling är
det av vikt att vid sidan av potentiell resultattillväxt även
beakta riskfaktorer. Kancera AB:s verksamhet påverkas
av ett flertal risker som kan ge effekt på Kancera AB:s
resultat och finansiella ställning i varierande grad. För en
beskrivning av bolagets risker hänvisas till bolagets
årsredovisning för 2015.

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.
Resultat per aktie
Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier.
Sysselsatt kapital
Balansomslutning reducerad med icke räntebärande
skulder.
Soliditet
Eget kapital i procent av balansomslutningen.
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Stockholm den 20 februari 2017

Erik Nerpin
Ordförande

Carl-Henrik Heldin
Ledamot

Håkan Mellstedt
Ledamot

Charlotte Edenius
Ledamot

Thomas Olin
VD/Ledamot

Kommande rapporttillfällen
Bokslutskommuniké 2016:
Årsredovisning 2016:

21 februari 2017
5 maj 2017

Delårsrapport 1a januari – 31 mars 2017:

19 maj 2017

Delårsrapport 1a januari – 30 juni 2017:

22 augusti 2017

Delårsrapport 1a januari – 30 september 2017:

17 november 2017

Bokslutskommuniké 2017:

20 februari 2018
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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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