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Redwood	Pharma	(publ)	
Delårsrapport	januari	–	juni	2016	

_____________________________________________________________________________________________________	
	
Perioden	1	januari	–	30	juni	2016	
	
• Bolagets nettoomsättning för perioden uppgick till 0 (0) Tkr 

• Rörelseresultatet för perioden uppgick till  -3 794 (-146) Tkr 

• Resultat per aktie för perioden var -0,76 (-1,31) kr 
	
	
Andra	kvartalet	1	april	–	30	juni	2016	
	
• Bolagets nettoomsättning för perioden uppgick till 0 (0) Tkr 

• Rörelseresultatet för perioden uppgick till  -2 331 (-90) Tkr 

 

Väsentliga	händelser	under	rapportperioden	
	
• Bolaget tog vid två nyemissioner in totalt 22,4 Mkr före emissionskostnader, som möjliggör utvecklingen av 

RP101, Redwood Pharmas första läkemedelskandidat fram till klinisk utveckling 

• Vid årsstämman erhöll bolaget en ny styrelse med Gunnar Mattsson som ordförande 

• Notering av bolaget på AktieTorget den 15 juni under kortnamnet REDW 

• I samband med noteringen breddades bolagets ägarbas med 620 nya aktieägare vilket skapat en stabil bas för 
framtiden  

• Bolaget har under perioden inlett ett samarbete med SP Process Development i Södertälje för 
vidareutveckling av RP101 

• Redwood Pharma var ett av tre svenska bolag som höll föredrag på BIO 2016 i San Francisco med  
ca 20 000 deltagare 

 

Väsentliga	händelser	efter	rapportperiodens	utgång	
	
• I augusti deltog Redwood Pharma i OIS-ASRS konferensen i San Francisco som behandlar nyheter inom 

ögonterapiområdet 
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Kommentarer	från	VD	Martin	Vidaeus	
	
	
Det första halvåret i år har varit händelserikt för 
Redwood Pharma. Mycket fokus har lagts på att 
bygga en stabil bas för framtiden, bland annat genom 
att vidga ägarkretsen och tillföra finansiella resurser. 
Arbetet inleddes med att vi gjorde en första mindre 
nyemission som följdes av en större. Dessa båda 
nyemissioner tillförde totalt 22,4 Mkr före 
emissionskostnader. I samband med den senaste 
nyemissionen noterades Redwood Pharmas aktie på 
Aktietorget. Börsnoteringen medförde att ägarkretsen 
utökades från 25 till 645 aktieägare. I samband med 
årsstämman i mars, innan listningen hos Aktietorget, 
fick Redwood Pharma en ny styrelse.  
Gunnar Mattsson blev ny styrelseordförande. Genom 
den nya styrelsen tillfördes bolaget kompetens inom 
juridik, investerarrelationer, medicin och kliniska 
studier. Charles du Mée, som är en av grundarna 
och som fortfarande arbetar aktivt i bolaget, avgick 
ur styrelsen och Peter Rooslien utsågs till CFO.  
 
Vi har under det första halvåret också stärkt bolaget 
med resurser inom processutveckling, främst inom 
analys och farmaceutisk utveckling. Ett avtal har 
slutits med SP Process Development i Södertälje. 
Det är ett viktigt steg för oss mot ett färdigt 
läkemedel. SP Process Development arbetar med 
läkemedelsutvecklingsprojekt från forskning och 
utveckling till småskalig tillverkning. Flertalet inom 
SPPD arbetade tidigare på AstraZeneca i Södertälje 
och har spetskompetens inom bl.a. utveckling av 
farmaceutiska beredningar. Till att börja med ska 
SPPD hjälpa oss med att optimera RP101, vår aktiva 
substans i kombination med IntelliGel®. Samarbetet 
innebär att SPPD hjälper oss att optimera en 
produktionsprocess samt ta fram test material inför 
våra planerade toxikologiska försök. 
 
Under våren har Redwood Pharma bjudits in till ett 
flertal intressanta och spännande konferenser inom 
ögonterapiområdet. I juni deltog vi på BIO 2016 i 
San Francisco i USA. Vi var ett av tre svenska 
företag som fick möjlighet att hålla föredrag och vi 
kunde där berätta om vår spännande läkemedels-
utveckling, RP101 och drug delivery plattformen 
IntelliGel. På kongressen deltog totalt ca 20 000 
personer, bland annat forskare och affärsutvecklare 
från de stora globala läkemedelsföretagen, de så 
kallade ”Big pharma”. För oss gav det både 
nödvändiga och viktiga kontakter för att kunna hitta 

framtida samarbetspartners, men också kunskap om 
vad som är på gång inom vårt område i världen.  
 
I augusti har vi deltagit i OIS-ASRS (Ophthalmology 
Innovation Summit-American Society of Retina 
Specialists), också den i San Francisco. Det mötet 
fokuserade på innovativa behandlingar av retinala 
sjukdomar, dvs ögonsjukdomar i den bakre delen av 
ögat, den sk retinan. Detta möte gav oss viktiga 
kontakter med ledande riskkapitalbolag och 
läkemedelsbolag främst verksamma på den asiatiska 
marknaden. 
 
Under hösten förbereder vi oss nu för fler spännande 
konferenser. I september deltar vi i den inter-
nationella konferensen för ”Tear Film & Ocular 
Surface” i Montpellier i Frankrike. Konferensen 
syftar till att sprida kunskap och främja utbyte mellan 
ögonforskare, sjukvårdspersonal och företag med 
intresse för diagnostik och behandling av 
ögonsjukdomar. Vi är också inbjudna att delta i de 
Svensk-Franska Life Science-dagarna på svenska 
ambassaden i Paris. Den konferensen äger rum i 
oktober. 
 
Det dagliga utvecklingsarbetet med RP101 
fortskrider enligt plan. Samarbetet med Broda 
fortsätter, vilket leder till ökad kunskap om hur 
IntelliGel fungerar ihop med Redwood Pharmas 
läkemedelsubstans.  
 
Jag ser nu fram emot en spännande höst som 
kommer att präglas av intensifierat tryck på 
läkemedelsutveckling samtidigt som jag gärna har en 
löpande dialog med alla nya aktieägare som i 
samband med listningen - och därefter - visat 
förtroende för vårt spännande utvecklingsprojekt. 
 
	

																										 	
	
 

                         Martin Vidaeus 
                           VD och grundare 
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Om	Redwood	Pharma	och	dess	marknad	
 
Redwood Pharma AB utvecklar ögonläkemedel 
inom områden med stora medicinska behov. 
Företagets första projekt är utveckling av en 
biologiskt aktiv läkemedelssubstans, RP101, mot 
måttlig till svår kronisk ögontorrhet hos kvinnor 
efter klimakteriet. Läkemedlet använder drug 
delivery plattformen IntelliGel, som kontrollerar 
frisättningen av aktiva substanser. Genom IntelliGel  

kan Redwood Pharma även förbättra doseringen av 
andra etablerade läkemedel. Redwood Pharma 
fokuserar på formulering och tidig klinisk 
utveckling. Intäkter genereras genom licensavtal 
med läkemedelsbolag som har intresse av Redwood 
Pharmas läkemedelsprojekt och av IntelliGel. 
 
RP101	Redwood	Pharmas	produkt	mot	
torra	ögon		
Bolaget utvecklar en ögondroppe med en känd 
biologisk substans som kan hjälpa kvinnor efter 
klimakteriet med kroniskt torra ögon. Idag finns 
ingen bra behandling för kvinnor med måttliga till 
svåra besvär. Produkten under utveckling kommer 
att bli den första som påverkar en grundläggande 
biologisk mekanism som ökar produktionen av 
tårvätska. Med hjälp av IntelliGel, kommer en ny 
formulering att utvecklas som kan ges en till två 
gånger per dag och vara bekvämare och lättare att 
ta för patienten. 
 
IntelliGel®	–	Drug	delivery	plattformen 
Redwood Pharma har de globala rättigheterna till 
IntelliGel plattformen inom ögonområdet. 
Plattformen möjliggör att ögondropparna mot torra 
ögon kan ges färre gånger per dag. IntelliGel är en 
så kallad drug delivery plattform som kan 
kontrollera frisättningen av läkemedel så att det 
verkar under längre tid. Plattformen skapar också 
fler affärs-möjligheter genom att flera 
ögonläkemedel kan omformuleras och doseras 
bekvämare, effektivare och kanske också öka 
säkerhet för patienterna. 
 
Marknaden	för	torra	ögon	med	måttliga	
till	svåra	besvär,	DED	(dry	eye	disease)	
Den totala globala marknaden för receptbelagda 
läkemedel är uppskattad till USD 2 miljarder och 
ska växa till USD 5,5 miljarder under 2022. Det 
finns närmare 5,8 miljoner kvinnor mellan 45 och 
65 i USA och Europa som lider av kroniskt torra 

ögon (ref. GlobalData Press Release June 12, 2013, 
“Dry Eye Syndrome Treatment Market to Grow by 
Nearly USD 4 Billion in the Next Decade”). 
 
Drivkrafter	i	marknaden	
Det finns flera orsaker till att marknaden bedöms 
växa. Huvudorsakerna är bristen på läkemedel som 
kan hjälpa patienter som lider av kroniskt torra 
ögon och en åldrande population där kroniskt torra 
ögon förekommer oftare. Det finns flera typer av 
kroniskt torra ögon och en gemensam medicinsk 
lösning för alla typer av problem finns inte idag. 
Det finns flera nya produkter som är under 
utveckling, – med nya angreppssätt för olika typer 
av torra ögon men främst mot inflammation. 
Produktutvecklingen på marknaden kommer också 
att bidra till att den totala marknaden kommer att 
växa. 
 
Viktiga	samarbeten	
Bolaget har sin kärnkompetens inom 
läkemedelsutveckling och produktformulering. För 
att utveckla RP101 och andra nya ögonläkemedel 
använder bolaget sig av ett gediget nätverk av 
experter inom pre-klinisk och klinisk utveckling, 
tillverkning, samt vetenskap inom oftalmologi, 
endokrinologi och kvinnohälsa. 
 
Operativa	mål		
Bolaget har som mål att utveckla RP101 fram till 
slutet av Fas II kliniska försök (Proof of Concept), 
varefter RP101 ska utlicensieras och generera 
kassaflöden till bolaget. När resultat från de 
toxikologiska studierna av RP 101 erhållits kommer 
bolaget att söka knyta värdefulla licensavtal med 
läkemedelsbolag för andra områden än torra ögon. 
 
Affärs/Intäktsmodell		
Genom olika licensavtal med större 
läkemedelsbolag kommer bolaget att erhålla 
betalningar för uppnådda milstolpar och framtida 
royalty. Ett sådant avtal kan innebära att bolaget får 
en första betalning vid ingånget avtal och därefter 
vid uppnådda mål som t.ex. genomförande av  
Fas III kliniska försök och registrering samt 
försäljning på första marknad. Därefter erhåller 
bolaget royalty på den försäljning som 
avtalspartnern uppnår per år fram till dess avtalet 
eller patentet upphör. 
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Finansiell	utveckling	
 
Allmänt	
Då Redwood Pharma bedrev mycket begränsad 
verksamhet under 2015 uppkommer stora differenser 
i jämförelsesiffror med föregående år. 
 
Intäkter	och	kostnader	
Bolaget har ännu inte genererat några intäkter och 
förväntas inte heller göra det under verksamhetsåret 
2016. 
 
Rörelseresultat	
Rörelseresultatet för perioden uppgår till  
-3 794 (-146) Tkr. Den stora differensen beror på att 
utvecklingsarbetet inte hade påbörjats under 
motsvarande period föregående år. Därutöver har 
bolaget belastats med kostnader för 
kapitalanskaffning under första halvåret 2016. 
 
Finansiell	ställning	och	likviditet	
Bolagets likvida medel uppgick den 30 juni 2016 till 
15 394 (97) Tkr. Bolagets eget kapital uppgick till 
16 658 (-73) Tkr. 
 

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick 
under perioden till -6 057 (-2) Tkr. 
 
I januari 2016 genomförde bolaget en nyemission 
som före emissionskostnader tillförde 6,6 Mkr. I 
samband med noteringen på Aktietorget i juni 
genomfördes en nyemission som genererade  
15,8 Mkr före emissionskostnader. 
 
Aktiekapitalet uppgår till 999 766,70 kr. Antalet 
utestående aktier är 4 998 833. Antalet aktier är 
5 000 mindre än vad som angavs i samband med 
utfallet av listningsemissionen, eftersom dessa aktier 
senare inte kom att bli betalda. 
 
Vid full teckning av de teckningsoptioner som är 
utestående tillkommer 1 404 666 aktier under 
sommaren 2017. 
 
Investeringar	
Bolaget har under det första halvåret via 
fondemission gjort en uppskrivning av immateriella 
anläggningstillgångar om 561 225 kr, som nu uppgår 
till 814 275 kr. 
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Aktier		
Förändring i utestående antal aktier 
 

 
 
Teckningsoptioner	
I samband med den nyemission som genomfördes 
vid noteringen på Aktietorget erhöll aktietecknare 
fyra teckningsoptioner för var je femtal tecknade 
aktier. Totalt tecknades 1 404 666 teckningsoptioner 
som kan användas för teckning av aktier under 
sommaren 2017. 
 
Redovisningsprinciper	
Denna delårsrapport är upprättad baserad på 
Årsredovisningslagen (1995:1554 ) och 
Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1, 
Årsredovisning och koncernredovisning (”K3”).  
 
Detta är första året bolaget tillämpar K3 och 
övergångsdatum har fastställts till  
den 1 januari 2016. 
 

Vid övergången till K3 har bestämmelserna i kapitel 
35 (Första gången detta allmänna råd tillämpas) 
beaktats, vilket kräver att företaget tillämpar K3 
retroaktivt. Detta har inte varit aktuellt för några 
poster i företaget, varför jämförelsesiffrorna för 2015 
inte har omräknats enligt K3. Företaget tillämpade 
tidigare Allmänna råd och rekommendationer från 
BFN och FAR. 
	
Risker	och	osäkerhetsfaktorer	
I samband med noteringen av Redwood Pharmas 
aktie gjordes en noggrann redogörelse för de risker 
som är förknippade med bolagets verksamhet. Inga 
nya risker har därefter kunnat identifieras. Risker 
och osäkerhetsfaktorer finns redovisade i det 
informationsmemorandum som upprättades i 
samband med noteringen och som finns att tillgå på 
Redwood Pharmas hemsida, 
www.redwoodpharma.se. 

	
Stockholm den 30 augusti 2016 
 
Gunnar Mattsson (ordf)  Martin Vidaeus (VD) 
   
Hans Ageland  Ingrid Atteryd Heiman 
   
Bengt Furberg 
 

  

 
 
 
Denna delårsrapport har inte granskats av bolagets revisor. 
 

För ytterligare information: 
Martin Vidaeus – VD, Telefon: 070-232 29 29 
E-post: martin.vidaeus@redwoodpharma.se 
 
 
Kommande	rapporter	
 
Delårsrapport januari – september 2016 24 november 2016 
Bokslutskommuniké 2016  15 februari 2017 

	

Ingående antal 2016-01-01 11 111         
Nyemission 2016-01-08 4 927            
Nedsättning kvotvärde 384 837        
Fondemission 2016-04-22 2 806 125     
Nyemission 2016-06-10 36 000          
Nyemission 2016-06-28 1 755 833     

Utgående antal 2016-06-30 4 998 833    
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Resultaträkning	
 
	

 
 
  

2016 2015 2016 2015 2015
Jan-juni Jan-juni Apr- juni Apr – juni Jan-dec

_________________________________________________________________________________________________________________________
Nettoomsättning 0 0 0 0 0

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader -3 273 752 -145 755 -2 105 651 -90 150 -165 481 
Personalkostnader -520 075 -28 -225 307 0 -28 
Summa rörelsens kostnader -3 793 827 -145 783 -2 330 958 -90 150 -165 509 

Rörelseresultat -3 793 827 -145 783 -2 330 958 -90 150 -165 509 

Resultat från finansiella investeringar
Ränteintäkter 122 3 108 1 5
Räntekostnader -99 0 -50 0 0
Resultat efter finansiella poster -3 793 804 -145 780 -2 330 900 -90 149 -165 504 

Förändring av periodiseringsfond 0 0 0 0 7 732

Skatt på årets resultat 0 0 0 0 0

Periodens resultat -3 793 804 -145 780 -2 330 900 -90 149 -157 772 
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Balansräkning	
 
 
 

 
 
  

2016 2015 2015
30 juni 30 juni 31 december

____________________________________________________________________________________________
Tillgångar

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Patent, licenser och utvecklingskostnader 814 275            -               253 050       

Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga fordringar 40 380              -               -               

Summa anläggningstillgångar 854 655           -               253 050      

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Övriga fordringar 813 196            5 198           4 875           
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 371 459            -               -               

Kassa och bank 15 394 302       96 711         77 311         

Summa omsättningstillgångar 16 578 957      101 909      82 186        

Summa tillgångar 17 433 612      101 909      335 236      
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Balansräkning	
 
 

 
  

Eget kapital
Aktiekapital 999 767            55 555         55 555         

Fritt eget kapital
Överkursfond 19 592 422       -               -               
Balanserat resultat 140 420 -           17 351         17 351         
Periodens resultat 3 793 804 -        145 780 -      157 772 -      
Summa eget kapital 16 657 965      72 874 -       84 866 -       

Obeskattade reserver -                    7 732           -               

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 695 868            -               -               
Skatteskulder -                    5 103           5 103           
Övriga kortfristiga skulder 39 590              141 948       141 948       
Upplupna kostnader och förutbetalda kostnader 40 189              20 000         273 051       
Summa kortfristiga skulder 775 647           167 051      420 102      

Summa eget kapital och skulder 17 433 612      101 909      335 236      
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Förändring	i	eget	kapital	 	
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Finansiella	nyckeltal	 	
 

 
 
 
 

Definitioner	till	nyckeltalstabell	
 
 

 
 
  

Balanserat
och periodens Summa

Aktiekapital Överkursfond resultat eget kapital
Eget kapital 2015-01-01 55 555          -                    17 351            72 906             

Periodens resultat -                  -                    157 772 -          157 772 -           

Utgående balans 2015-12-31 55 555          -                    140 421 -         84 866 -            
Nyemission 2016-01-08 24 620           6 622 780         -                    6 647 400         
Fondemission 2016-04 561 225         -                    -                    561 225            
Nyemission 2016-06-10 7 200             316 800            -                    324 000            
Nyemission 2016-06-28 351 167         15 451 330       -                    15 802 497       
Emissionskostnader -                  2 798 488 -        -                    2 798 488 -        
Periodens resultat -                  -                    3 793 804 -       3 793 804 -        

Utgående balans 2016-06-30 999 767        19 592 422      3 934 225 -      16 657 964      

6	mån 6	mån 12	mån
jan-jun jan-jun jan-dec
2016 2015 2015

Justerat	eget	kapital 16 657 965 -66 843 -84 866 
Soliditet,	% 95,6 neg neg
Kassalikviditet 21,4 0,6 0,2
Utdelning 0,00 0,00 0,00
Resultat	per	aktie -0,76 -1,31 -2,84 
Eget	kapital	per	aktie 3,33 neg neg
Antal	anställda	vid	periodens	slut 1 0 0
Nettoinvestering,	materiella	anläggningstillgångar 0 0 0
Nettoinvestering,	immateriella	anläggningstillgångar 561 225 0 253 050

Justerat	eget	kapital Eget	kapital	plus	78%	av	obeskattade	reserver
Soliditet Justerat	eget	kapital	/	balansomslutning
Kassalikviditet Omsättningstillgångar	exklusive	varulager	/	kortfristiga	skulder
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Kassaflödesanalys 	
 

 

jan-jun jan-jun jan-dec
2016 2015 2015

Den	löpande	verksamheten
Rörelseresultat	efter	finansiella	poster -3 793 804 -145 780 -165 509 
Justeringar	för	poster	som	inte	ingår	i	kassaflödet 0 0 0
Kassaflöde	före	förändringar	av	rörelsekapital -3 793 804 -145 780 -165 509 

Förändringar	av	rörelsefordringar -1 179 779 3 777 4 105
Förändringar	av	rörelseskulder 355 545 140 000 393 051
Förändring	av	rörelsekapitalet -824 234 143 777 397 156

Kassaflöde	från	den	löpande	verksamheten -4 618 038 -2 003 231 647

Investeringsverksamheten
Investeringar	i	immateriella	anläggningstillgångar 0 0 -253 050 
Investeringar	i	finansiella	anläggningstillgångar -40 380 0 0
Kassaflöde	från	investeringsverksamheten -40 380 0 -253 050 

Finansieringsverksamheten
Nyemission 19 975 409 0 0
Kassaflöde	från	finansieringsverksamheten 19 975 409 0 0

Periodens	kassaflöde 15 316 991 -2 003 -21 403 
Likvida	medel	vid	periodens	början 77 311 98 714 98 714
Likvida	meddel	vid	periodens	slut 15 394 302 96 711 77 311


