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Tilläggsprospekt  

 

Tillägg till EU-tillväxtprospekt avseende erbjudandet om teckning av Units 

med företrädesrätt i Kancera AB (publ) med teckningstid 17 mars – 31 mars 

2020 

 

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, 

INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, 

SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR 

OFFENTLIGGÖRANDET, PUBLICERINGEN ELLER DISTRIBUTIONEN AV DETTA 

PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG, VARA FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER 

ELLER SKULLE KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER 

 

Bakgrund 

Detta dokument (”Tilläggsprospektet”) har upprättats av Kancera AB (publ), org.nr 556806-

8851 (”Kancera” eller ”Bolaget”) och utgör ett tillägg till det EU-tillväxtprospekt avseende 

inbjudan till teckning av Units med företrädesrätt i Kancera som godkändes och 

registrerades av Finansinspektionen (”FI”) den 10 mars 2020 (FI Dnr 19-27213) och som 

offentliggjordes samma dag (”Prospektet”). Tilläggsprospektet är en del av, och ska läsas 

tillsammans med, Prospektet. De definitioner som finns i Prospektet gäller även för 

Tilläggsprospektet.  

Tilläggsprospektet har upprättats i enlighet med förordningen (EU) 2017/1129 artikel 23 och 

godkändes och registrerades av Finansinspektionen den 24 mars 2020 (FI Dnr 20-7219). 

Tilläggsprospektet har offentliggjorts på Bolagets, G&W Fondkommissions respektive Aqurat 

Fondkommission AB:s hemsidor, www.kancera.se, www.gwkapital.se respektive 

www.aqurat.se samma dag och finns tillsammans med Prospektet tillgängligt i elektroniskt 

format. 

G&W Fondkommission är finansiell rådgivare till Kancera i nyemissionen. 

 

Kancera föreslår förlängd lösenperiod för teckningsoption TO4, som ges ut i den pågående 

nyemissionen och förtydligar förutsättningar för planerad Fas II-a studie 

Tilläggsprospektet har upprättats med anledning av Kanceras pressmeddelanden daterade den 24 

mars 2020 om kallelse till extra bolagsstämma och ändringar i villkoren för den i Erbjudandet 

vidhängande teckningsoptionen av serie TO4 samt förtydliganden kring förutsättningar för planerad 

Fas II-a studie enligt bilagorna 1 och 2 nedan. Offentliggörandena finns tillgängliga på Bolagets 
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hemsida www.kancera.se, Aqurat Fondkommission AB:s hemsida www.aqurat.se och finns bifogat 

detta tilläggsprospekt nedan. 

 

Återkallelse av teckning 

Investerare som före offentliggörandet av Tilläggsprospektet har gjort en anmälan eller på 

annat sätt samtyckt till teckning av units i Erbjudandet har enligt förordningen (EU) 

2017/1129 artikel 23.2 rätt att återkalla sin anmälan eller samtycke inom två arbetsdagar 

från offentliggörandet av Tilläggsprospektet, det vill säga senast den 26 mars 2020. 

Återkallelse ska ske skriftligen till Aqurat Fondkommission AB, Box 7461, 103 92 Stockholm 

eller via e-post till info@aqurat.se. Investerare som anmält sig för teckning av Units i 

Erbjudandet genom förvaltare ska kontakta sin förvaltare gällande återkallelse. Anmälan 

som ej återkallats kommer att förbli bindande och investerare som önskar kvarstå vid sin 

teckning av Units i Erbjudandet behöver ej vidta några åtgärder. För fullständiga villkor och 

övrig information om Erbjudandet hänvisas till Prospektet. 

 

Viktig information 

Erbjudandet riktar sig inte till personer med hemvist i USA, Australien, Hongkong, Japan, 

Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller i någon annan 

jurisdiktion där deltagande skulle kräva prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som 

följer av svensk rätt. Detta pressmeddelande får följaktligen inte offentliggöras, publiceras 

eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, 

Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller i någon annan 

jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner. 

Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller 

uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma 

denna anvisning kan innebära brott mot amerikanska securities act från 1933 eller 

tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner. 

  

http://www.kancera.se/
http://www.aqurat.se/
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Tillägg till Prospekt: bilaga 1 
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Tillägg till Prospekt: bilaga 2 
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