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Delårsrapport
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Cantargia AB | 556791-6019

Med ”Bolaget” eller ”Cantargia” avses Cantargia AB (publ) med organisationsnummer 556791-6019.

Sammanfattning av delårsrapport
Första kvartalet (2016-01-01 – 2016-03-31)
•
Övriga rörelseintäkter uppgick till 0 (0) kSEK.
•
Resultatet efter finansiella poster uppgick till -8 097 (-3 627) kSEK.
•
Resultatet per aktie uppgick till cirka -0,60 (-0,27) SEK.
•
Soliditeten uppgick till cirka 78 (89) % jämfört med årets början.
Definitioner
•

•
•

Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 13 505 874 aktier per 2016-03-31. Notera att antalet aktier
efter periodens utgång, i och med nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 1 och TO 3, utökats med
4 127 260 aktier. Efter registrering hos Bolagsverket uppgår det totala antalet aktier i Cantargia till 17 633
134 stycken.
Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.
Om inget annat anges beskrivs i parentes ovan motsvarande period föregående år.

Väsentliga händelser under första kvartalet
Under perioden har Cantargia erhållit ett flertal godkända patent. I januari 2016 erhöll Bolaget godkännande av
patentansökan avseende IL1RAP som målmolekyl för antikroppsterapi och diagnostik av flera typer av solida
tumörer av Europapatentverket (EPO). Därefter erhölls godkända patent i Australien, Japan och Mexiko kring
användandet av IL1RAP som målmolekyl för antikroppsbehandling av hematologiska cancersjukdomar.
Cantargia presenterade i mars 2016 data från den andra toxicitetsstudien av produktkandidaten CAN04.
Toxicitetsstudien visade att behandlingen inte gav upphov till några negativa effekter vid upprepad behandling i
kliniskt relevanta doser och resultaten ger ytterligare stöd för att CAN04 kommer vara förenad med en god säkerhet
för patienter.
Under första kvartalet genomförde VD Göran Forsberg ett antal presentationer av bolaget både internationellt och
nationellt.

Väsentliga händelser efter periodens utgång
Nyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie TO 1 och serie TO 3 pågick från den 23 mars till och med den
13 april 2016. Totalt nyttjades 4 127 260 teckningsoptioner av de båda serierna, innebärande en nyttjandegrad om
cirka 83,5 procent. Genom optionerna tillfördes Cantargia totalt cirka 31,4 MSEK före emissionskostnader.
Bolaget gav en investerarpresentation på den internationella konferensen BioEquity i Köpenhamn den 10 maj 2016
och kommer att ge en investerarepresentation på Småbolagsdagen på Sheraton Stockholm Hotel den 13 juni 2016.
Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 publicerades den 29 april 2016 och finns för nedladdning vi Bolagets
hemsida, www.cantargia.com.

VD Göran Forsberg kommenterar
Vi befinner sig i ett mycket hett område av cancerforskningen och det är glädjande att vi passerat årsdagen för
listningen av Cantargia AB och att vi har flyttat fram våra positioner i förberedelsen av kliniska studier i slutet av
2016. Detaljerna har presenterats i årsredovisningen – jag anser att vårt första år på börsen varit en framgång.
Under årets första kvartal har vi gett flera positiva besked avseende bolagets patentansökningar och erhållit hela
fyra godkännanden. Vår ansökan som avser IL1RAP som målmolekyl för antikroppsterapi och diagnostik av flera
typer av solida tumörer har godkänts av Europeiska patentverket. Vad gäller vår patentansökan avseende
hematologiska cancersjukdomar har den under perioden beviljats i Australien, Japan och Mexiko. Europa och
Japan är mycket stora och viktiga marknader där patentgodkännande i är centralt. Vi kommer att fortsätta vårda
och utveckla vår patentportfölj för att ge oss bäst möjliga förutsättningar att skydda vår produktkandidat CAN04
och området runt denna.
Vi har också presenterat nya data från en andra toxicitetsstudie kring produktkandidaten CAN04 och i likhet med
den första studien kunde vi inte notera några tecken på toxicitet. Den senare studien genomfördes med högre
dosnivå och upprepade doseringar. Efter att ha erhållit positiva resultat från dessa båda toxicitetsstudier har vi gott
stöd för att produktkandidaten kommer att uppvisa god säkerhet för patienter i den kommande kliniska studien.
Nyttjandeperioden för Cantargias teckningsoptioner av serie TO 1 och TO 3 avslutades i april och vi tillfördes
totalt cirka 31,4 MSEK före emissionskostnader – ett kapitaltillskott för att fortsätta utvecklingen av CAN04 mot
icke-småcellig lungcancer och pankreascancer enligt plan.

Göran Forsberg
VD, Cantargia AB

Cantargia AB
Cantargia grundades 2009/2010 av Lund University Bioscience AB, professor Thoas Fioretos, Dr. Marcus Järås
och Innovagen AB. Cantargia är ett bioteknikbolag som utvecklar en antikroppsbaserad cancerbehandling vilken
har som mål att attackera cancerceller samt bromsa tumörens inflammation. Originalupptäckten från
forskargruppen bakom bolaget var överuttryck av en specifik målmolekyl, interleukin 1 receptor associated protein
”IL1RAP”, hos cancerstamceller från patienter med leukemi, vilken inte återfinns hos normala stamceller i
benmärgen. Antikroppen, riktad mot IL1RAP, har i prekliniska studier (in vitro och in vivo) visat två potentiella
verkningssätt som kompletterar varandra. Bolaget har valt en produktkandidat för kommande studier i människa
och utvecklingen har fokuserats mot icke-småcellig lungcancer och pankreascancer.
Affärsmodell
Cantargias affärsmodell bygger på att söka partnerskap (till exempel utlicensiering) avseende CAN04 efter ”proof
of concept” i klinisk studie (fas I/IIa) designad att dokumentera både säkerhet och initiala signaler på
antitumöreffekt. Genom partnerskap med etablerade aktörer inom läkemedelsbranschen, som har resurser för och
erfarenhet av större kliniska studier, främjas effektiv och professionell utveckling och lansering av läkemedel.
Cantargia driver den initiala utvecklingen utveckling inklusive kliniska studier i egen regi och avser att
kommunicera de första kliniska resultaten under 2017.

Personal
Medelantalet anställda uppgick för perioden januari till mars 2016 till 4 (2), varav 1 (1) kvinna.

Aktien
Aktien i Cantargia listades på Nasdaq Stockholm First North den 17 mars 2015, under handelsbeteckning
”CANTA”. Per den 31 mars 2016 uppgick antalet aktier till 13 505 874 (13 394 874) stycken. Vid periodens
ingång, 2016-01-01, uppgick antalet aktier till 13 505 874 (183 930) stycken. Genomsnittligt antal aktier i
Cantargia under perioden 2016-01-01 – 2016-03-31 uppgick till 13 505 874 (10 494 874) aktier. Notera att antalet
aktier efter periodens utgång genom nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 1 och TO 3 utökats med 4 127
260 aktier. Efter registrering hos Bolagsverket uppgår det totala antalet aktier till 17 633 134 stycken.

Teckningsoptioner av serie TO 2 och TO 4
Det finns 394 732 utestående teckningsoptioner av serie TO 2, vilka emitterades i samband med en
kvittningsemission i oktober 2014, samt 2 900 000 utestående teckningsoptioner av serie TO 4, vilka emitterades
i samband med Bolagets listningsemission. Teckning med stöd av teckningsoptioner av serie TO 2 och TO 4 äger
rum under perioden 27 september – 18 oktober 2016. En teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie. Lösenpris
för teckningsoptionerna är 7,60 SEK per option. Teckningsoptioner av serie TO 2 är ej föremål för handel.
Teckningsoptioner av serie TO 4 handlas på Nasdaq Stockholm First North. Sista dag för handel med
teckningsoptioner av serie TO 4 beräknas till den 14 oktober 2016.

Principer för delårsrapportens upprättande
Räkenskaperna i denna delårsrapport har upprättats enligt samma principer som den senaste årsredovisningen, det
vill säga i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Granskning av revisor
Delårsrapporten har inte varit föremål för granskning av Bolagets revisor.

Kommande finansiella rapporter
Kommande rapporter är planerade enligt följande:
•
•
•

Delårsrapport 2, 2016
Delårsrapport 3, 2016
Bokslutskommuniké för 2016

2016-08-24
2016-11-16
2017-03-01

Certified Adviser
Sedermera Fondkommission är Bolagets Certified Adviser.

Avlämnande av delårsrapport
Lund, den 16 maj 2016
Cantargia AB
Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Göran Forsberg – VD, Cantargia AB
Telefon: 046-275 62 60
E-post: goran.forsberg@cantargia.com

Finansiell information
Intäkter och resultat
Inga intäkter har genererats.
Finansiell ställning
Bolagets rörelseresultat uppgick till -8 100 (-3 515) kSEK för perioden januari till mars. Periodens resultat uppgick
till -8 097 (-3 627) kSEK och balansomslutningen uppgick till 25 654 (31 383) kSEK jämfört mot årets början.
Kassaflöde och investeringar
Kassaflödet för första kvartalet uppgick till -7 011 (22 326) kSEK.

Resultaträkning i sammandrag
(kSEK)

2016-01-01
-2016-03-31
3 mån

2015-01-01
-2015-03-31
3 mån

2015-01-01
-2015-12-31
12 mån

Rörelsens kostnader
Projektutveckling
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Övriga rörelsekostnader
Rörelseresultat

-5 056
-1 414
-1 623
-7
-8 100

-1 239
-1 157
-1 119
-3 515

-7 045
-4 953
-4 810
-210
-17 018

Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Resultat efter finansiella poster

3
-8 097

3
-115
-3 627

23
-195
-17 190

Resultat före skatt

-8 097

-3 627

-17 190

Periodens resultat

-8 097

- 3 627

-17 190

Balansräkning i sammandrag
(kSEK)
Tillgångar
Anläggningstillgångar
Immateriella tillgångar
Koncessioner, patent, licenser samt varumärken
Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav
Summa anläggningstillgångar

2016-03-31

2015-12-31

4 905

4 282

2 128
7 033

1 747
6 029

747
373
1 120

253
589
842

Kortfristiga placeringar
Räntefond
Summa kortfristiga fordringar

14 872
14 872

14 871
14 871

Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR

2 629
18 621
25 654

9 641
25 354
31 383

1 080
1 080

1 080
1 080

3 416
64 805
-41 246
-8 097
18 878
19 958

3 416
64 805
-24 056
-17 190
26 975
28 055

255
255

170
170

3 631
385
1 425
5 441
25 654

1 794
51
194
1 119
3 158
31 383

Inga
Inga

Inga
Inga

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa kortfristiga fordringar

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital
Summa bundet eget kapital
Fritt eget kapital
Erhållna aktieägartillskott
Överkursfond
Balanserad vinst eller förlust
Periodens resultat
Summa fritt eget kapital
Summa eget kapital
Långfristiga skulder
Avsättningar
Summa långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skatteskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
Ställda säkerheter
Ansvarsförbindelser

Förändring av eget kapital i sammandrag
2016-01-01 - 2016-03-31
(kSEK)
Belopp vid periodens
ingång
Omföring fg års resultat
Periodens förlust
Belopp vid periodens
utgång

Aktiekapital

Inbet. ej
reg. ak

Övrigt fritt
eget kapital

Periodens
resultat

Summa fritt
eget kapital

Summa
eget kapital

1 080

-

44 165

-17 190

26 975

28 055

-

-

-17 190
-

17 190
-8 097

-8 097

-8 097

1 080

-

26 975

-8 097

18 878

19 958

Aktiekapital

Inbet. ej
reg. ak

Övrigt fritt
eget kapital

Periodens
resultat

Summa fritt
eget kapital

Summa
eget kapital

184

63

12 220

-8 370

3 850

4 097

887
-

-63
-

43 255
-3 505
-8 370
-

8 370
-3 627

43 255
-3 505
-3 627

44 079
-3 505
-3 627

1 071

-

43 600

-3 627

39 973

41 044

Aktiekapital

Inbet. ej
reg. ak

Övrigt fritt
eget kapital

Periodens
resultat

Summa fritt
eget kapital

Summa
eget kapital

184

63

12 220

-8 370

3 850

4 097

896
-

-63
-

43 847
-3 532
-8 370
-

8 370
-17 190

43 847
-3 532
-17 190

44 680
-3 532
-17 190

1 080

-

44 165

-17 190

26 975

28 055

2015-01-01 - 2015-03-31
(kSEK)
Belopp vid periodens
ingång
Nyemission
Kapitalanskaffningskostn.
Omföring fg års resultat
Periodens förlust
Belopp vid periodens
utgång
2015-01-01 - 2015-12-31
(kSEK)
Belopp vid periodens
ingång
Nyemission
Kapitalanskaffningskostn.
Omföring fg års resultat
Periodens förlust
Belopp vid periodens
utgång

Kassaflödesanalys i sammandrag
(kSEK)

2016-01-01
-2016-03-31
3 mån

2015-01-01
-2015-03-31
3 mån

2015-01-01
-2015-12-31
12 mån

-8 097

-3 627

-17 190

2 005
-6 092

-14 133
-17 760

-13 087
-30 277

Kassaflöde från investeringsverksamheten
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Kassaflöde från perioden totalt

-919
-7 011

-292
40 378
22 326

-3 019
41 148
7 852

Likvida medel vid periodens början
Likvida medel vid periodens slut*
Förändring av likvida medel

24 512
17 501
-7 011

16 660
38 986
22 326

16 660
24 512
7 852

Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändringar av rörelsekapital
Förändringar av rörelsekapital
Kassaflöde från den löpande verksamheten

* Bolagets likvida medel består av bundna placeringar (endast likvida medel) samt kassa och bank.
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