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

Sammanfattning av delårsrapport 
 

 

Första kvartalet (2015-01-01 – 2015-03-31) 
 

 Övriga rörelseintäkter uppgick till 0 (0) KSEK. 

 Resultatet efter finansiella poster uppgick till -3 627 (-1 868) KSEK. 

 Resultatet per aktie uppgick till cirka -0,27 (-10,15) SEK. 

 Soliditeten uppgick till cirka 95,5 (81,1) %. 
 

 

Definitioner 

 

• Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 13 394 874 aktier per 2015-03-31.  

• Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital. 

• I parentes ovan beskrivs motsvarande period föregående år. 

 
 

Väsentliga händelser under första kvartalet 2015 

Under kvartalets inledning hölls extra bolagsstämma i Cantargia, vid vilken beslut om en publik emission av units 

inför planerad listning på Nasdaq First North i Stockholm fattades. Teckningstiden i emissionen inleddes den 27 

januari 2015 och pågick till och med den 12 februari 2015. Emissionen tecknades till cirka 60 miljoner kronor, 

motsvarande cirka 136 procent inklusive teckningsåtaganden. Genom emissionen tillfördes Cantargia cirka 44,1 

miljoner kronor före emissionskostnader och cirka 700 nya aktieägare. Genom emissionen nyemitterades, utöver 

5 800 000 aktier, 4 350 000 teckningsoptioner av serie TO 3 och 2 900 000 teckningsoptioner av serie TO 4, vilka 

vid fullt nyttjande kommer att tillföra Cantargia ytterligare totalt cirka 55,1 miljoner kronor under våren och hösten 

2016.  

I Bolagets prospekt inför listning på Nasdaq First North i Stockholm kommunicerades att medgrundarna professor 

Thoas Fioretos och dr. Marcus Järås mot bakgrund av sitt långa engagemang i Bolaget hade för avsikt att nyttja 

sin rätt att avyttra upp till 20 procent av sitt innehav i Cantargia, inom ramen för sina i lock-up-avtal. I mars kunde 

Cantargia meddela att Fioretos och Järås genomfört denna transaktion och att deras respektive innehav efter 

försäljningen uppgår till cirka 5,5 %. Fioretos och Järås ser långsiktigt på sina resterande innehav som även 

omfattas av lock up-avtal som löper 12 månader från första handelsdag på Nasdaq First North i Stockholm. 

I mars fick Cantargia besked om att Bolaget uppfyllt kraven för listning på Nasdaq First North i Stockholm, då 

Nasdaq lämnade sitt formella godkännande. Handeln i Bolagets aktier och teckningsoptioner av serie TO 3 och 

TO 4 inleddes den 17 mars 2015. 

Väsentliga händelser efter periodens utgång 

I april utsåg Cantargia Lars Thorsson till Vice President Clinical Development. Thorsson kommer närmast från 

Novo Nordisk A/S där han har arbetat som Senior Clinical Pharmacology Scientist med ansvar för förberedelse 

och genomförande av kliniska farmakologiska studier inom utvecklingsprojekt. Thorsson tillträder tjänsten på 

Cantargia den 1 juni 2015.  

Kallelse till årsstämma i Cantargia publicerades på Bolagets hemsida i april. Årsstämman kommer att hållas på 

Medicon Village den 22 maj 2015. Stämmokommuniké är beräknad att publiceras samma dag som stämman hålls, 

det vill säga den 22 maj 2015. Cantargia publicerade i april även årsredovisning för räkenskapsåret 2014. 

Årsredovisningen finns tillgänglig för nedladdning via Bolagets hemsida www.cantargia.com. 

  



VD Göran Forsberg kommenterar 
Årets första månader samt den första tiden som listat bolag har nu passerat och det har således blivit tid att summera 

perioden som gått.  

 

Det har varit ett händelserikt första kvartal för Cantargia. Den emission vi genomförde i början av året blev tecknad 

till cirka 60 miljoner kronor, vilket motsvarar cirka 136 procent. Det är mycket glädjande att Cantargia väcker 

stort intresse. Med kapitalet från emissionen kan vi fortsätta arbeta enligt plan och påbörja resurskrävande 

aktiviteter i form av exempelvis toxikologiska studier, produktionsutveckling och GMP-produktion. Den 17 mars 

2015 var första handelsdag i Cantargias värdepapper och det intresse vi såg i emissionen visade sig även under 

den första tiden som listat bolag.  

 

I april meddelade vi att Lars Thorsson den 1 juni 2015 kommer att ansluta till Cantargia som Vice President 

Clinical Development. Lars har mer än 25 års erfarenhet från läkemedelsindustrin med ansvar för projektledning 

och kliniska studier i de flesta utvecklingsfaserna inom AstraZeneca-koncernen. Lars kommer närmast från en 

befattning som Senior Clinical Pharmacology Scientist på Novo Nordisk A/S där han haft ansvar för förberedelse 

och genomförande av kliniska farmakologiska studier inom utvecklingsprojekt. Rekryteringen är viktig och 

kommer i ett läge då vi börjar planera för våra kommande kliniska studier. 

 

En strategisk viktig fråga vi arbetar med är hur vi exakt ska prioritera mellan de cancerformer vi har lovande 

resultat för. Cantargia har kommit längst vad gäller dokumentationen inom olika former av leukemi, men vi börjar 

också få indikativa resultat avseende olika solida tumörformer som malignt melanom, lungcancer, bröstcancer och 

tarmcancer. Vi genomför just nu tester för att få en uppfattning om hur stor andel av patienterna i de olika 

cancerformerna som uttrycker IL1RAP i sina tumörer och hur potent behandlingseffekten ser ut i olika modeller. 

Vi har fortfarande utrymme att göra fler studier innan vi slutgiltigt bestämmer oss för en detaljerad 

utvecklingsstrategi. Det är många olika faktorer som kommer styra det slutliga valet och utöver våra egna data 

kommer det även att styras av medicinskt behov, konkurrens och möjlighet att tidigt få signaler på klinisk aktivitet 

i cancerpatienter.  

 

 
 

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 utvecklar en antikroppsbaserad cancerbehandling som attackerar både mogna 

cancerceller och cancerstamceller – roten till sjukdomen. Bolaget har valt ut och patentsökt en produktkandidat 

(benämnd CAN04), riktad mot IL1RAP, vilken har en specifik och stark bindning till leukemistamceller och 

mogna cancerceller. Antikroppen har i prekliniska studier visat två potentiella verkningssätt som kompletterar 

varandra; den hjälper immunförsvarets egna mördarceller att urskilja och attackera källan till sjukdomen och; den 

blockerar signaleringen från målmolekylen för att hindra cancercellerna från att spridas. Cantargia kommer under 

2015 att genomföra ytterligare studier samt utveckla en produktionsmetod innan kliniska studier kan påbörjas 

2016. 

 

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 har således för avsikt att bedriva hela utvecklingen inklusive kliniska studier i egen regi fram till slutet 

av 2017, då den kliniska fas I/IIa-studien är beräknad att avslutas. Styrelsen är öppen för att göra detta i samarbete 

med en potentiell partner under förutsättning att detta bedöms som värdehöjande. 

 

Aktien 
Aktien i Cantargia listades på Nasdaq First North i Stockholm den 17 mars 2015, under handelsbeteckning 

”CANTA”. Per den 31 mars 2015 uppgick antalet aktier i Cantargia till 13 394 874 (171 430) stycken. Vid 

periodens ingång, 2015-01-01, uppgick antalet aktier i Cantargia till 183 930 (171 430) stycken. Genomsnittligt 

antal aktier i Cantargia under perioden 2015-01-01 – 2015-03-31 uppgick till 6 789 402 (171 430) aktier. 

 

Teckningsoptioner av serie TO 1 och TO 2 
I oktober 2014 genomfördes en kvittningsemission om cirka 6 miljoner kronor. Kvittningsemissionen 

genomfördes till samma villkor som listningsemissionen 2015. Genom kvittningsemissionen nyemitterades 

197 366 units, vilket motsvarar 789 464 aktier, 592 098 teckningsoptioner av serie TO 1 och 394 732 

teckningsoptioner av serie TO 2. Teckningsoptionerna erhölls vederlagsfritt. En teckningsoption ger rätt att teckna 

en ny aktie. Lösenpris för teckningsoptioner av serie TO 1 respektive TO 2 är 7,60 kronor per option. Teckning 

med stöd av teckningsoptioner av serie TO 1 kan äga rum under perioden 23 mars – 13 april 2016. Teckning med 

stöd av teckningsoptioner av serie TO 2 kan äga rum under perioden 27 september – 18 oktober 2016. 

Teckningsoptioner av serie TO 1 och serie TO 2 är ej föremål för handel på Nasdaq First North i Stockholm. 

 

Teckningsoptioner av serie TO 3 och TO 4 
I samband med Bolagets listningsemission nyemitterades (utöver 5 800 000 aktier) 4 350 000 teckningsoptioner 

av serie TO 3 och 2 900 000 teckningsoptioner av serie TO 4. En teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie. 

Lösenpris för teckningsoptioner av serie TO 3 respektive TO 4 är 7,60 kronor per option. Teckning med stöd av 

teckningsoptioner av serie TO 3 kan äga rum under perioden 23 mars – 13 april 2016. Sista dag för handel med 

teckningsoptioner av serie TO 3 beräknas till den 11 april 2016. Teckning med stöd av teckningsoptioner av serie 

TO 4 kan äga rum under perioden 27 september – 18 oktober 2016. Sista dag för handel med teckningsoptioner av 

serie TO 4 beräknas till den 14 oktober 2016. Teckningsoptioner av serie TO 3 och serie TO 4 är föremål för 

handel på Nasdaq First North i Stockholm. 

 

Principer för delårsrapportens upprättande 
Räkenskaperna i Cantargias 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: 
 

• Halvårsrapport  2015-08-25 

• Delårsrapport 3  2015-11-17 

• Bokslutskommuniké för 2015 2016-03-01 

 

Personal 
Medelantalet anställda i Cantargia uppgick för perioden januari till mars 2015 till 2 (0), varav 1 (0) kvinna. 

 

Avlämnande av delårsrapport 
Lund, den19 maj 2015 

Cantargia AB 

Styrelsen 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Göran Forsberg – VD, Cantargia AB 

Telefon: 046-275 62 60 

E-post: goran.forsberg@cantargia.com 

 

  

mailto:info@follicum.com


 

Resultaträkning i sammandrag 
 

(SEK) 2015-01-01 2014-01-01 2014-01-01 

 -2015-03-31 -2014-03-31 -2014-12-31 

 3 mån. 3 mån. 12 mån 

    

Rörelsens kostnader    

Projektutveckling -1 239 340 -936 328 -3 494 993  

Övriga externa kostnader -1 156 453 -932 214 -3 207 760 

Personalkostnader -1 119 064 0 -1 412 804 

Rörelseresultat -3 514 857 -1 868 542 -8 115  557 

    

Resultat från finansiella poster    

Ränteintäkter och liknande resultatposter 3 185 2 102 14 476 

Räntekostnader och liknande 

resultatposter 

-115 390 - 1 329 -269 108 

Resultat efter finansiella poster -3 627 062 -1 867 769 -8 370 189 

    

Resultat före skatt -3 627 062 -1 867 769 -8 370 189 

    

Periodens resultat -3 627 062 -1 867 769 -8 370 189 

 

 

 



Balansräkning i sammandrag 
 

(SEK) 2015-03-31 2014-12-31 

   

TILLGÅNGAR   

Anläggningstillgångar   

Immateriella anläggningstillgångar   

Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande 

rättigheter 

2 738 262 2 446 718 

Finansiella anläggningstillgångar   

Andra långfristiga värdepappersinnehav 633 972 394 312 

Summa anläggningstillgångar 3 372 234 2 841 030 

   

Omsättningstillgångar   

Kortfristiga fordringar   

Skattefordringar - - 

Övriga fordringar 1 329 605 431 981 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 259 344 196 570 

Summa kortfristiga fordringar 1 588 949 628 551  

   

Kassa och bank 38 985 567 16 659 521 

Summa omsättningstillgångar 40 574 516 17 295 341 

   

SUMMA TILLGÅNGAR 43 946 750 20 129 102 

   

EGET KAPITAL OCH SKULDER   

Eget kapital   

Bundet eget kapital   

Aktiekapital 1 071 589 183 930 

Ännu ej registrerat aktiekapital - 63 157 

Summa bundet eget kapital 1 071 589 247 087 

   

Fritt eget kapital   

Erhållna aktieägartillskott* 3 416 000 3 416 000 

Överkursfond 64 240 630 24 490 217  

Balanserad vinst eller förlust -24 055 878 -15 685 689 

Periodens resultat -3 627 062 -8 370 189 

Summa fritt eget kapital 39 973 690 3 850 339 

Summa eget kapital 

 

Långfristiga skulder 

Avsättningar  

Summa långfristiga skulder 

41 045 279 

 

 

42 504 

42 504 

4 097 426 

 

 

- 

- 

   

Kortfristiga skulder   

Leverantörsskulder 1 520 715 1 407 225 

Kortfristiga lån - 13 659 594 

Skatteskulder - - 

Övriga skulder 110 498 110 717 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 227 754 854 140 

Summa kortfristiga skulder 2 858 967 16 031 676 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 43 946 750 20 129 102 

   

Ställda säkerheter Inga Inga 

Ansvarsförbindelser Inga Inga 



Förändring av eget kapital i sammandrag 

 
 2015-01-01 – 2015-03-31      

  Aktiekapital Inbet. ej reg. ak Övrigt fritt eget 

kapital 

Periodens 

resultat 

Summa fritt 

eget kapital 

 Belopp vid årets ingång 183 930 63 157 12 220 528 -8 370 189 3 850 339 

 Nyemission 887 659  43 255 498  43 255 498 

 Erhållna aktieägartillskott      

 Resultatdisp. enl. beslut av 

årsstämma 

  -8 370 189 8 370 189 0 

 Ej registrerad nyemission  -63 157   0 

 Kapitalanskaffningskostn.   -3 505 086  -3 505 086 

 Periodens förlust    -3 627 062 -3 627 062 

 Belopp vid årets utgång 1 071 589 0 43 600 751 -3 627 062 39 973 689 

       

 

 
 2014-01-01 – 2014-12-31      

  Aktiekapital Inbet. ej reg. ak Övrigt fritt eget 

kapital 

Årets resultat Summa fritt 

eget kapital 

 Belopp vid årets ingång 171 430 0 7 490 196 -7 945 937 -455 741 

 Nyemission 12 500  3 323 500  3 323 500 

 Erhållna aktieägartillskott   3 416 000  3 416 000 

 Resultatdisp. enl. beslut av 

årsstämma 

  -7 945 937 7 945 937 0 

 Ej registrerad nyemission  63 157 5 936 769  5 999 926 

 Årets förlust    -8 370 189 -8 370 189 

       

 Belopp vid årets utgång 183 930 63 157 12 220 528 -8 370 189 3 850 339 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kassaflödesanalys i sammandrag 
 

 

(SEK) 2015-01-01 2014-01-01 2014-01-01 

 -2015-03-31 -2014-03-31 -2014-12-31 

 3 mån. 3 mån. 12 mån 

    

Kassaflöde från den löpande 

verksamheten 

   

före förändringar av rörelsekapital -3 627 062 -1 867 769 -8 370 189 

Förändringar av rörelsekapital -14 133 106 647 747 15 268 066 

    

Kassaflöde från den löpande 

verksamheten 

-17 760 168 -1 220 022 6 897 877 

    

Kassaflöde från 

investeringsverksamheten 

-291 545 -154 070 -676 305 

Kassaflöde från 

finansieringsverksamheten 

40 377 759 3 500 000 8 941 615 

Kassaflöde från perioden totalt 22 326 046 2 125 908 15 163 187 

    

Likvida medel vid periodens början 16 659 521 1 496 334 1 496 334 

Likvida medel vid periodens slut 38 985 567 3 622 242 16 659 521 

Förändring av likvida medel 22 326 046 2 125 908 15 163 187 
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