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DISCLAIMER: G&W Fondkommission är ﬁnansiell rådgivare åt Kancera AB i samband
med förestående emission. Kancera AB tar ansvar för allt innehåll i detta dokument och
friskriver därmed G&W och Aktieinvest AB, som anlitats som emissionsinstitut, från allt
ansvar för detsamma. Denna friskrivning avser även andra än direkta eller indirekta ekonomiska konsekvenser till följd av investerings- eller andra beslut som helt eller delvis
grundas på uppgifterna i detta dokument.

KANCERA STORSATSAR PÅ FRACTALKINEPROJEKTET – KAND567
Kliniska bevis från Novartis CANTOS-studie under 2017 visade
att antiinﬂammatorisk behandling minskar risken för komplikationer efter hjärtinfarkt. Dessutom visade uppföljande studieanalyser en stark och dosberoende minskning av lungcancer i
patienter som behandlades med antiinﬂammatoriska läkemedel. Vidare stödjer en studie på 1 300 hjärtinfarktpatienter att
inﬂammatoriska celler från blodet inﬁltrerar hjärtat efter infarkten och orsakar komplikationer i efterförloppet. Bland dessa
sjukdomsorsakande immunceller pekas de med ett aktivt Fractalkinesystem ut som ansvariga för komplikationerna efter hjärtinfarkt. Detta stämmer väl överens med resultat från djurstudier där behandling med KAND567 har visat sig minska storleken av en hjärtinfarkt, minska risken för ny infarkt och motverka kärlförträngning.
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Av denna anledning har Kancera valt att inom Fractalkineprojektet vidare utvärdera KAND567 mot främst hjärt-kärlinﬂammation men även cancer. Målet är att undersöka hur
KAND567 med sin hämmande effekt på delar av immunsystemet kan minska hjärt-kärlskada efter infarkt respektive bromsa
en aggressiv utveckling av vissa former av lymfom (en form av
blodcancer).
Resultaten från den nyligen avslutade kliniska Fas I-studien
konﬁrmerar att KAND567 blockerar Fractalkinesystemet och tolereras väl hos friska försökspersoner i doser upp till nivåer
som ligger fem till tio gånger över den beräknade effektiva
dosen. Därmed ser bolaget en stark grund för vidare utveckling
av KAND567 i en fas IIa-studie.
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KAND567 – Immunmodulerande
(Kardiovaskulär inflammation)
KAND567 – Immunmodulerande
(Cancer)
ROR1 – Aopotos/celldöd
(Cancer)
PFKFB3 – DNA reparation
(Cancer)
HDAC6 – DNA reparation
(Cancer/CNS)
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EMISSIONSLIKVIDENS ANVÄNDNING
Efter att framgångsrikt ha genomfört en klinisk fas I-studie med KAND567 i
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Huvudinriktningen för Kancera under 2018 och 2019 är Fractalkineprojektet, för vilken majoriteten av emissionslikviden är avsedd.

SAMMANFATTNING AV ERBJUDANDET
Företrädesrätt

Teckningsoption

Garanti
Emissionsvillkor

Tre (3) beﬁntliga aktier, berättigar till teckning av en (1)

Hänvisning till upprättat prospekt

unit, var och en bestående av en (1) nyutgiven aktie

Föreliggande material är en introduktion till Kancera AB (publ) och Erbjudande

samt en (1) teckningsoption av serie TO3.

om teckning av Units vilket offentliggjorts. Detta är ingen komplett sammanfatt-

Två (2) teckningsoptioner ger rätt att teckna en ny aktie

ning av det prospekt som upprättats med anledning av Erbjudandet. Exempelvis

i Kancera AB för 1,95 SEK mellan den 22 maj 2019 fram

innehåller denna introduktion inte någon beskrivning av de risker som bedöms

till och med den 22 november 2019.

vara väsentliga att utvärdera i samband med en investering i Bolagets värdepap-
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och annan information vilken är betydelsefull för en komplett utvärdering av Er-

Företrädesemission om ca 59,5 MSEK i form av nya ak-

bjudandet och av en investering i Bolaget, ﬁnns återgivna i Prospektet.

tier och optioner i en unit. Därutöver ett övertilldelningsutrymme för ytterligare teckning om upp till högst
cirka 15 MSEK. Emissionen godkändes vid beslut på
extra bolagsstämma 20 april 2018.

Prospekt för Kancera AB ﬁnns tillgängligt på:

Teckningskurs

1,20 SEK/unit.

www.kancera.se www.gwkapital.se www.aktieinvest.se

Avstämningsdag

2 maj 2018.

Teckningstid

4 maj – 22 maj 2018.

SE OMSTÅENDE SIDA FÖR TECKNING

Handel med uniträtter 4 maj – 18 maj 2018.
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Första teckningsdag.
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Avstämningsdag.
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handlas inklusive
rätt att deltaga i
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Preliminär dag för offentligt
tillkännagivande av
utfallet i emissionen.
Sista teckningsdag
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