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

Sammanfattning av halvårsrapport 
 

 
Första halvåret (2016-01-01 – 2016-06-30) 
• Övriga rörelseintäkter uppgick till 0 (0) kSEK. 
• Resultatet efter finansiella poster uppgick till -16 023 (-9 059) kSEK. 
• Resultatet per aktie uppgick till cirka -0,91 (-0,68) SEK. 
• Soliditeten uppgick till cirka 87 (89) % jämfört med årets början. 
 
Andra kvartalet (2016-04-01 – 2016-06-30) 
• Övriga rörelseintäkter uppgick till 0 (0) kSEK. 
• Resultatet efter finansiella poster uppgick till -7 926 (-5 432) kSEK. 
• Resultatet per aktie uppgick till cirka -0,45 (-0,41) SEK. 
 
 
Definitioner 

• Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 17 633 134 aktier per 2016-06-30.  
• Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital. 
• Om inget annat anges beskrivs i parentes ovan motsvarande period föregående år. 
 

Väsentliga händelser under andra kvartalet 
 
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. 
 
Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 publicerades den 29 april 2016. Bolaget höll årsstämma den 25 maj 2016 
och dagen därpå publicerades en stämmokommuniké. Årsredovisningen och kommunikén finns för nedladdning 
på Bolagets hemsida, www.cantargia.com. 
 
Cantargia erhöll Notice of Allowance från det amerikanska patentverket kring IL1RAP som målmolekyl för 
antikroppsbaserad behandling i akut lymfatisk leukemi och därefter meddelades även Notice of Allowance 
avseende IL1RAP som målmolekyl för antikroppsbaserad behandling i solida tumörer frön samma patentverk. 
Härutöver erhöll Bolaget även formellt godkänt patent i Japan avseende solida tumörer. 
 
Bolaget meddelade att produktkandidaten CAN04 visat god säkerhet vid höga doser – upprepad behandling upp 
till 100 mg/kg. Cantargia beslutade under perioden även att Bolaget ska genomföra ytterligare 
processutvecklingsstudier för att långsiktigt säkerställa en god produktion och att starten av GLP-toxicitetsstudien 
därför senareläggs till hösten 2016. Därmed senareläggs även starten av kliniska studier till slutet av Q1 2017. 
 
En tredje part lämnade in en opposition mot Cantargias patent i Europa avseende IL1RAP som målmolekyl för 
antikroppsterapi och diagnostik av leukemi. Cantargia kommer att arbeta tillsammans med sina patentombud och 
Europapatentverket för att genomföra processen på ett sakligt och korrekt vis.  
 
Bolaget gav under perioden investerarpresentationer – dels på den internationella konferensen BioEquity i 
Köpenhamn den 10 maj 2016 och dels på Småbolagsdagen i Stockholm den 13 juni 2016. 
 
 

  

http://www.cantargia.com/


Väsentliga händelser efter periodens utgång 
 
Cantargia meddelade i juli att det amerikanska patentverket godkänt Bolagets ansökan kring IL1RAP som 
målmolekyl för antikroppsbaserad behandling av solida tumörer. 
 
Cantargia meddelade i augusti att Bolagets före detta VD Agneta Svedberg nyttjat 1 250 teckningsoptioner av serie 
2011/2016. Genom nyttjandet av optionerna tillfördes Cantargia 250 212,50 SEK. 
 

  



VD Göran Forsberg kommenterar 
 
Under andra kvartalet hade Cantargia årsstämma där tre nya styrelseledamöter invaldes – Karin Leandersson, 
Niclas Lundqvist och Magnus Persson. En mer detaljerad presentation av dem finns på Cantargias hemsida. De 
nyvalda ledamöterna tillför styrelsen mycket god kompetens i Cantargias framtida utveckling. Jag vill passa på att 
tacka avgående styrelseordförande Sven Andréasson och avgående styrelseledamot Lars Larsson för ett väl utfört 
arbete som inte minst ledde till Cantargias börsnotering.  
 
Under det andra kvartalet avslutades nyttjandeperioden för teckningsoptioner av serierna TO1 och TO 3 Totalt 
nyttjades 4 127 260 teckningsoptioner och genom dessa tillfördes Cantargia 31,4 MSEK före emissionskostnader. 
Jag vill tacka för det starka stödet från investerare vilket säkerställer att utvecklingen av CAN04 kan fortsätta 
planenligt. 
 
De senaste månaderna har stora framsteg gjorts kring vår patentportfölj. Två av våra ansökningar erhöll ”Notice 
of Allowance” från det amerikanska patentverket och vid det formella godkännandet kommer vi ha ett skydd kring 
IL1RAP som målmolekyl för antikroppsbaserad behandling av ett flertal solida tumörer och akut lymfatisk 
leukemi. Dessa är givetvis mycket välkomna besked eftersom USA är den enskilt största marknaden för 
cancerläkemedel. Vi har även erhållit patent i Japan avseende solida tumörer.  
 
Vår utveckling av CAN04 fortsätter gå framåt och vi passerar många milstolpar. En större milstolpe var att vi 
rapporterat resultaten från vår ”dose range finding study”, vilken visade mycket god säkerhet vid höga doser. Detta 
lägger grunden för den avslutande GLP (Good Laboratory Practice)-studien, vilken vi beräknar att påbörja under 
hösten 2016. Vi har även beslutat att genomföra ytterligare processutvecklingsstudier för att säkerställa en god 
produktion. Målet är att starta kliniska studier i slutet av det första kvartalet 2017. 
 
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.  
 

Personal 
Medelantalet anställda uppgick för perioden januari till juni 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 30 juni 2016 uppgick antalet aktier till 17 633 134 (13 394 874) stycken. Vid periodens ingång, 
2016-04-01, uppgick antalet aktier till 13 505 874 (13 394 874) stycken. Genomsnittligt antal aktier i Cantargia 
under perioden 2016-04-01 – 2016-06-30 uppgick till 15 569 504 (13 394 874) aktier.  
 

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 halvårsrapportens upprättande 
Räkenskaperna i denna halvårsrapport 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 
Halvårsrapporten har inte varit föremål för granskning av Bolagets revisor. 
 

Kommande finansiella rapporter 
Kommande rapporter är planerade enligt följande: 
 

• Delårsrapport 3, 2016  2016-11-21 (OBS – notera att detta är ett nytt publiceringsdatum) 
• Bokslutskommuniké för 2016 2017-03-01 

 

Certified Adviser 
Sedermera Fondkommission är Bolagets Certified Adviser. 
 



Avlämnande av halvårsrapport 
Lund, den 24 augusti 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 
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Finansiell information 
 
Intäkter och resultat 
Inga intäkter har genererats. 
 
Finansiell ställning 
Bolagets rörelseresultat uppgick till -7 925 (-5 432) kSEK för perioden april till juni. Periodens resultat uppgick 
till -7 926 (-5 432) kSEK och balansomslutningen uppgick till 48 475 (31 383) kSEK jämfört mot årets början. 
 
Kassaflöde och investeringar 
Kassaflödet från den löpande verksamheten andra kvartalet uppgick till -7 020 (-4 729) kSEK.  
 
 

Resultaträkning i sammandrag 
 

 
 

(kSEK)   2016-04-01 2015-04-01 2016-01-01 2015-01-01  
    -2016-06-30 -2015-06-30 -2016-06-30 -2015-06-30 
   3 mån 3 mån 6 mån 6 mån 
Rörelsens kostnader          
Projektutveckling   -5 193 -2 900 -10 249 -4 139 
Övriga externa kostnader   -1 043 -1 762 -2 457 -2 919 
Personalkostnader   -1 679 -711 -3 302 -1 830 
Övriga rörelsekostnader   -10 -59 -17 -106 
Rörelseresultat   -7 925 -5 432 -16 025 -8 994 

       
Resultat från finansiella poster       
Ränteintäkter och liknande resultatposter   - - 3 1 
Räntekostnader och liknande resultatposter   -1 - -1 -66 
Resultat efter finansiella poster  -7 926 -5 432 -16 023 -9 059 

       
Resultat före skatt   -7 926 -5 432 -16 023 -9 059 
         
Periodens resultat   -7 926 -5 432 -16 023 -9 059 

 



Balansräkning i sammandrag 
     
(kSEK) 2016-06-30 2015-06-30 2015-12-31 
Tillgångar     
Anläggningstillgångar     
Immateriella tillgångar     
Koncessioner, patent, licenser samt varumärken 5 293 2 916 4 282 
Finansiella anläggningstillgångar     
Andra långfristiga värdepappersinnehav 2 545 972 1 747 
Summa anläggningstillgångar 7 838 3 888 6 029 

    
Omsättningstillgångar     
Kortfristiga fordringar     
Övriga fordringar 568 1 428 253 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 394 382 589 
Summa kortfristiga fordringar 962 1 810 842 

    
Kortfristiga placeringar     
Räntefond 8 872 15 000 14 871 
Summa kortfristiga fordringar 8 872 15 000 14 871 

    
Kassa och bank 30 803 18 779 9 641 
Summa omsättningstillgångar 40 637 35 589 25 354 
SUMMA TILLGÅNGAR 48 475 39 477 31 383 

    
EGET KAPITAL OCH SKULDER     
Eget kapital     
Bundet eget kapital     
Aktiekapital 1 411 1 072 1 080 
Summa bundet eget kapital 1 411 1 072 1 080 

    
Fritt eget kapital     
Erhållna aktieägartillskott 3 416 3 416 3 416 
Överkursfond 94 558 64 213 64 805 
Balanserad vinst eller förlust -41 246 -24 056 -24 056 
Periodens resultat -16 023 -9 059 -17 190 
Summa fritt eget kapital 40 705 34 514 26 975 
Summa eget kapital 42 116 35 586 28 055 

    
Långfristiga skulder     
Avsättningar  376 85 170 
Summa långfristiga skulder 376 85 170 

    
Kortfristiga skulder     
Leverantörsskulder 3 960 3 372 1 794 
Skatteskulder - - 51 
Övriga skulder 142 162 194 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 881 272 1 119 
Summa kortfristiga skulder 5 983 3 806 3 158 
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 48 475 39 477 31 383 
    
Ställda säkerheter Inga Inga Inga 
Ansvarsförbindelser Inga Inga Inga 

 



Förändring av eget kapital i sammandrag 
 

       
2016-01-01 - 2016-06-30  
 
(kSEK) Aktiekapital 

Inbet. ej 
reg. ak 

Övrigt fritt 
eget kapital 

Periodens 
resultat 

Summa 
fritt eget 

kapital 
Summa 

eget kapital 
Belopp vid periodens ingång 1 080 - 44 165 -17 190 26 975 28 055 
Nyemission 331 - 31 037 - 31 037 31 368 
Omföring fg års resultat - - -17 190 17 190 - - 
Kapitalanskaffningskostn. - - -1 284 - -1 284 -1 284 
Periodens förlust - - - -16 023 -16 023 -16 023 
Belopp vid periodens utgång 1 411 - 56 728 -16 023 40 705 42 116 

       
             
2015-01-01 - 2015-06-30  
 
(kSEK) Aktiekapital 

Inbet. ej 
reg. ak 

Övrigt fritt 
eget kapital 

Periodens 
resultat 

Summa 
fritt eget 

kapital 
Summa 

eget kapital 
Belopp vid periodens ingång 184 63 12 220 -8 370 3 850 4 097 
Nyemission 888 -63 43 255 - 43 255 44 080 
Omföring fg års resultat - - -8 370 8 370 - - 
Kapitalanskaffningskostn. - - -3 532 - -3 532 -3 532 
Periodens förlust - - - -9 059 -9 059 -9 059 
Belopp vid periodens utgång 1 072 - 43 573 -9 059 34 514 35 586 

       
       
2015-01-01 - 2015-12-31  
 
(kSEK) Aktiekapital 

Inbet. ej 
reg. ak 

Övrigt fritt 
eget kapital 

Periodens 
resultat 

Summa 
fritt eget 

kapital 
Summa 

eget kapital 
Belopp vid periodens ingång 184 63 12 220 -8 370 3 850 4 097 
Nyemission 896 -63 43 847 - 43 847 44 680 
Kapitalanskaffningskostn. - - -3 532 - -3 532 -3 532 
Omföring fg års resultat - - -8 370 8 370 - - 
Periodens förlust - - - -17 190 -17 190 -17 190 
Belopp vid periodens utgång 1 080 - 44 165 -17 190 26 975 28 055 

 
 
 

Kassaflödesanalys i sammandrag 
 
 

(kSEK) 2016-04-01 2015-04-01 2016-01-01 2015-01-01 2015-01-01 
  -2016-06-30 -2015-06-30 -2016-06-30 -2015-06-30 -2015-12-31 
 3 mån 3 mån 6 mån 6 mån 12 mån 
Kassaflöde från den löpande verksamheten 
före förändringar av rörelsekapital -7 926 -5 432 -16 023 -9 059 -17 190 
Förändringar av rörelsekapital 906 703 2 911 -13 407 -13 087 
Kassaflöde från den löpande verksamheten -7 020 -4 729 -13 112 -22 466 -30 277 

        
Kassaflöde från investeringsverksamheten -889 -177 -1 808 -469 -3 019 
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 30 083 -300 30 083 40 055 41 148 
Kassaflöde från perioden totalt 22 174 -5 206 15 163 17 120 7 852 

        
Likvida medel vid periodens början 17 501 38 986 24 512 16 659 16 660 
Likvida medel vid periodens slut* 39 675 33 779 39 675 33 779 24 512 
Förändring av likvida medel 22 174 -5 207 15 163 17 120 7 852 

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