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NYTTJANDEPERIOD: 23 mars – 13 april 2016

VD Göran Forsberg inleder
Cantargia
har
sedan
listningsemissionen
under början av 2015 arbetat effektivt med
att föra produktkandidaten CAN04 framåt
i värdekedjan. Läkemedels
utveckling delas
ofta upp i tre delprojekt – preklinik, klinik och
produktion – och vi har tagit viktiga steg framåt
i samtliga av dessa.
Vi har säkrat produktionsutvecklingen samt produktion av material för kliniska studier genom våra samarbetsavtal med BioWa
och Glycotope Biotechnology. Inom preklinisk forskning har vi
bland annat gjort toxicitetsstudier och visat på en god säkerhet
för CAN04. Vi har dessutom gjort viktiga studier för att få mer
data kring vilka cancersjukdomar som är lämpliga att studera
i de första kliniska studierna. Baserat på dessa data har vi valt
icke småcellig lungcancer och pankreascancer som initiala indikationer i vår utvecklingsplan för CAN04.
Lungcancer utgör en av de vanligaste cancerformerna och
drabbar varje år ett mycket stort antal personer. Lungcancer
är dessutom den cancerform som flest drabbade avlider av.
Pankreascancer – även känt som bukspottkörtelcancer – är inte
en lika vanlig cancerform, men är dessvärre en cancerform
med mycket hög dödlighet. Det medicinska behovet är mot denna bakgrund oerhört stort och en effektiv behandling skulle ha
ett stort mänskligt och ekonomiskt värde.
Vi har fått flera positiva besked avseende vår patentportfölj och
Cantargia har nu ett stabilt immateriellt skydd – exempelvis
har Europapatentverket godkänt våra ansökningar avseende
IL1RAP som målmolekyl för antikroppsterapi och diagnostik av
flera typer av solida tumörer och hematologiska cancerformer.
Detta är av stor vikt för Cantargia vid framtida kommersialisering
av vår forskning och utveckling.

Cantargias produkt
kandidat CAN04 har
potential att verkligen
göra en skillnad för
patienter med två av de
cancerformer där det
medicinska behovet är
störst.”

I dagsläget pågår förberedelser inför den kliniska fas I/IIa-studien
med fokus på icke småcellig lungcancer och pankreascancer,
vilken vi planerar att inleda under slutet av 2016. Genom de
teckningsoptioner av serie TO 3 som emitterades i samband
med listningsemissionen kan Cantargia tillföras cirka 33,1
MSEK (före emissionskostnader). Denna likvid är avsedd att,
tillsammans med likvid från teckningsoptioner av serie TO 4
(nyttjandeperiod under hösten 2016), finansiera vår kliniska fas
I/IIa-studie.
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Jag och mina medarbetare på Cantargia arbetar fokuserat mot
vårt nästa delmål – start av den kliniska studien under 2016. Vi
hoppas att du som investerare är nöjd med bolagets utveckling
hittills och att du vill fortsätta att investera i ett spännande bolag
med stora möjligheter. Cantargias produktkandidat CAN04 har
potential att verkligen göra en skillnad för patienter med två av
de cancerformer där det medicinska behovet är störst!
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”Inom preklinisk forskning har
vi bland annat gjort viktiga
toxicitetsstudier och visat på en god
säkerhet för CAN04.”

Cantargia AB i korthet
Cantargia är ett bioteknikbolag som utvecklar en antikropps
baserad cancerbehandling med målet att attackera cancer
celler samt bromsa tumörens inflammation.
Originalupptäckten från forskargruppen bakom Cantargia 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.
Produktkandidaten CAN04
Bolaget har valt ut och vidareutvecklat produktkandidaten CAN04 för
kommande studier i människa och utvecklingen har fokuserats mot icke
småcellig lungcancer och pankreascancer. Vidareutvecklingen av produkten
har bland annat fokuserat på att ersätta de delar som skulle kunna ge oönskade
reaktioner mot produkten från immunsvaret med sådana som inte upplevs
som främmande av kroppen – en så kallad humanisering. CAN04 binder och
blockerar funktionen hos IL1RAP. CAN04 är dessutom designad för att aktivera
kroppens NK-celler (mördarceller) på ett mycket kraftfullt sätt för att därigenom
få en så potent effekt som möjligt vad gäller avdödning av cancerceller.

Affärsmodell med sikte mot partnerskap

Cantargias affärsmodell bygger på att söka partnerskap (till exempel
utlicensiering) avseende CAN04 baserat på data från en 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 har således för avsikt att bedriva utveckling inklusive
initiala kliniska studier i egen regi och avser att kommunicera de första
kliniska resultaten under 2017 samt söka partnerskap baserat på dessa.

Omfattande marknad med stora medicinska behov

Lungcancer är den femte vanligaste cancerformen hos män och den fjärde
vanligaste hos kvinnor. Den i särklass vanligaste orsaken till lungcancer
är tobaksrökning, som ensam eller i kombination med andra riskfaktorer
förklarar cirka 90 procent av lungcancerfallen, men det finns även genetiska
former av lungcancer. Lungcancer kan delas in i två huvudgrupper – ickesmåcellig lungcancer och småcellig lungcancer. Icke-småcellig lungcancer
står för cirka 85 procent av det totala antalet lungcancerfall.
Cancer i bukspottkörteln – pankreascancer – är en mindre cancerindikation
än lungcancer men är samtidigt en sjukdom med en mycket dålig prognos
och hög dödlighet. Det finns mycket begränsad kunskap om orsaken till
cancer i bukspottkörteln – den enda säkert bevisade riskfaktorn är rökning.
Enligt olika undersökningar löper rökare dubbelt så stor risk som icke-rökare
att få sjukdomen. Operation är det enda sättet att bota pankreascancer. Dock
upptäcks de flesta fall av denna typ av cancer i ett så pass sent skede att
patientens chans att botas är mycket liten.
Nedan presenteras en översikt över marknaden för lungcancer och pankreascancer.
Cancerform och marknad
Lungcancer (globalt)

Nya fall per år

Dödsfall per år

1 824 701

1 589 925

Lungcancer (USA)

Pankreascancer (USA)
Pankreascancer (Sverige)

Nyttjandeperiod:
23 mars – 13 april 2016 (genom
samtidig kontant betalning senast
klockan 15.00 den 13 april 2016).
Teckningskurs:
Innehavaren av teckningsoptioner äger
rätt att för varje teckningsoption av serie
TO 3 teckna en ny aktie i Cantargia till
en kurs om 7,60 SEK per aktie.
Emissionsvolym:
Det finns 4 350 000 stycken
utestående teckningsoptioner av serie
TO 3. Vid fullt nyttjande av samtliga
teckningsoptioner av serie TO 3 tillförs
Cantargia cirka 33,1 MSEK före
emissionskostnader.
Sista dag för handel med
teckningsoptioner:
11 april 2016.
Antal utestående aktier i
Cantargia:
13 505 874 stycken.
Marknadsplats:
Nasdaq First North Stockholm.
Värdering i aktuellt erbjudande:
Cirka 102,6 MSEK (pre money).

IL1RAP
CAN04

Cancercell

CAN04 binder till IL1RAP och blockerar signalen från
IL-1 vilket bromsar tumörtillväxt och minskar den
skadliga tumörinflammationen.

NK-cell

158 040

Lungcancer (Sverige)
Pankreascancer (globalt)

Erbjudandet i sammandrag

3 627
337 872

330 391
40 560

Cancercell

1 675

Mot bakgrund av ovan arbetar Cantargia mot indikationer med mycket stora
medicinska behov och omfattande marknadspotential.

CAN04 formar en brygga till kroppens NK-celler
(mördarceller) vilka därmed effektivt avdödar
tumörcellen.

SAMMANFATTANDE VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER AV SERIE TO 3

Det finns 4 350 000 utestående teckningsoptioner av serie TO 3. Innehavaren av teckningsoptioner av serie TO 3 äger rätt att för
varje teckningsoption teckna en ny aktie i Cantargia till en kurs om 7,60 SEK per aktie. Teckning med stöd av teckningsoptioner av
serie TO 3 kan äga rum under perioden 23 mars till 13 april 2016. Detta ska ske genom samtidig kontant betalning senast klockan
15.00 den 13 april 2016. Sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO 3 är den 11 april 2016.

SÅHÄR GÖR DU FÖR ATT NYTTJA DINA TECKNINGSOPTIONER AV SERIE TO 3

Har du dina teckningsoptioner i en depå, på ett investeringssparkonto eller i en kapitalförsäkring
(förvaltarregistrerade teckningsoptioner)?
I det fall optionsinnehavaren har sina optioner i en depå, på ett investeringssparkonto eller i en kapitalförsäkring (förvaltarregistrerat
ägande) ska teckning/betalning ske till respektive förvaltare som instruerar om vidare instruktioner avseende hur man går tillväga
för att nyttja sina teckningsoptioner. Under teckningsoptionernas löptid ges möjlighet till omvandling från teckningsoptioner till
aktier under perioden 23 mars till och med den 13 april 2016. För mer information och för vidare instruktioner avseende hur du
går tillväga för att nyttja dina teckningsoptioner, vänligen kontakta din förvaltare i god tid. Notera att bankerna/förvaltarna behöver
din anmälan om nyttjande av TO 3 i god tid innan teckningstiden avslutas. En folder innehållande en sammanfattning av villkor för
teckningsoption av serie TO 3 kommer att utsändas till samtliga som har sitt innehav förvaltarregistrerat.
Har du dina teckningsoptioner på ett VP-konto (direktregistrerade teckningsoptioner)?
Ingen emissionsredovisning kommer att skickas ut. Dock utsändes anmälningssedel och folder innehållande sammanfattning av villkor
för teckningsoption av serie TO 3. Anmälningssedel finns även att tillgå på Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se) och
Cantargia AB:s (www.cantargia.com) respektive hemsidor.
I samband med att anmälningssedel skickas in till Sedermera Fondkommission ska betalning erläggas enligt betalningsinstruktioner
på anmälningssedeln. Under teckningsoptionernas löptid ges möjlighet till omvandling från teckningsoptioner till aktier under
perioden den 23 mars till och med den 13 april 2016 under förutsättning att anmälningssedel samt likvid är Sedermera
Fondkommission tillhanda senast enligt datum angivet på anmälningssedeln. Så snart både teckning och betalning har registrerats
hos Sedermera Fondkommission ersätts teckningsoptionerna med interimsaktier i väntan på registrering hos Bolagsverket. Därefter
ersätts interimsaktier med aktier.
Notera att de teckningsoptioner som inte avyttras senast den 11 april 2016, alternativt nyttjas senast den
13 april 2016, förfaller. För att dina teckningsoptioner inte ska förfalla krävs att du aktivt tecknar aktier
alternativt säljer dina teckningsoptioner.
Vid eventuella frågor avseende Cantargias teckningsoptioner av serie TO 3, vänligen kontakta:
Sedermera Fondkommission, Telefon: 0431-47 17 00, E-post: info@sedermera.se
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