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Perioden 1 januari – 31 mars 2018

 Bolagets nettoomsättning för perioden 
 uppgick till 0 (0) Tkr.

 Rörelseresultatet för perioden uppgick till 
-1 542 (-3 704) Tkr.

 Resultat per aktie för perioden var 
-0,16 (-0,74) kr.

Väsentliga händelser under rapportperioden

 USA:s patentverk USPTO utfärdade ett 
förhands besked om beviljande av ett nytt 
 patent för IntelliGel-plattformen (ett så  kallat 
”notice of allowance”) i den portfölj som 
 Redwood Pharma licensierar från Broda 
 International LLC.

 Redwood Pharma träffade det svenska 
Läkemedels verket i ett positivt rådgivande 
möte. Mötet gav Redwood Pharma möjlig-
heten att adressera viktiga frågor för att 
bekräfta, optimera och, vid behov, modifiera 
bolagets planer.

 Bolaget ingick ett Materials Transfer 
 Agreement med ett asiatiskt läkemedels-
företag som utvärderar IntelliGel i syfte att 
utveckla nya produkter inom oftalmologi.

 Bolaget förvärvade från CapaVision Ltd. (UK) 
patent och patentansökningar, preklinisk och 
klinisk data samt vissa andra immateriella 
rättigheter inom torra ögon i syfte att stärka 
Redwoods patentportfölj och “freedom to 
operate”. Köpeskillingen uppgick till 5 124 Tkr 
och erlades genom en kvittningsemission om 
525 000 nya aktier i Redwood.

 Redwood fattade beslut om en företrädes-
emission på 15,8 Mkr utan emissionsgarantier. 
Emissionen tecknades till 126%.

 För att säkra finansieringen av den kliniska 
fas II-prövningen av RP101 ingick bolaget 
även ett avtal om en kreditfacilitet med den 
danska fonden Formue Nord  Markedsneutral 
A/S om upp till 15 Mkr. Bland annat innebär 
överenskommelsen att Formue Nord åtagit 
sig, för tiden fram till den 31 december 2019, 
att teckna konvertibler för upp till 15 Mkr i en-
skilda trancher om 1,0 Mkr vardera. Redwood 
har förbundit sig att ropa av minst tre sådana 
trancher.

Väsentliga händelser  
efter rapportperiodens utgång

Inga väsentliga händelser har inträffat efter 
rapport periodens utgång.

Redwood Pharma AB (publ) 
Delårsrapport  
januari – mars 2018
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Jag är, i likhet med den övriga ledningen, mycket nöjd 
över att ha nått många milstolpar under första kvartalet 
2018. Förberedelserna inför den kliniska fas II- prövningen 
för RP101 har gjort att Redwood Pharma, bland  annat 
efter ett rådgivande möte med Läkemedelsverket, 
har kunnat förbättra den regulatoriska strategin. Vi 
har även stärkt bolagets immateriella rättigheter och 
säkrat  finansiering för genomförandet av den kliniska 
 prövningen. Trots att bolaget är inriktat på att  bygga 
 långsiktiga värden är vi tacksamma över att se en 
 betydande ökning av aktiekursen under perioden  
– vilket belönat våra ägare i deras tro på företaget.

Mötet i februari med Läkemedelsverket fick 
 Redwood Pharma att förfina sin kliniska plan i väntan 
på ansökningar hos lokala europeiska myndigheter 
inför starten av den kliniska prövningen. I ett forum med 
myndighetens experter inom oftalmologi och toxikologi 
kunde Redwood Pharma engagera dem i en  givande 
 diskussion om synen på kliniska prövningar inom 
 behandling av torra ögon samt att få deras hjälp med 
att optimera den dokumentation som krävs för att få 
 erforderliga tillstånd.

Under perioden har Redwood Pharma även ingått ett 
materialöverföringsavtal (MTA) med ett asiatiskt läke-
medelsföretag för att testa drug delivery-plattformen 
IntelliGel i nya oftalmologiska produkter för den växande 
asiatiska marknaden. IntelliGel erbjuder en betydande 
kommersiell potential som bärare av läkemedel för att 
kontrollera frisättningen av nya läkemedel i ögon. Det 
nya signerade MTA:t är en av de första bekräftelserna på 
potentialen i IntelliGel.

Redwood Pharma lyckades också förvärva 

 immateriella rättigheter från brittiska CapaVision Ltd för 
att stärka bolagets IP-portfölj. En av hörnstenarna till 
värdet i bolaget är patent och patentansökningar. Med 
innovativ utveckling kring östrogen och dess användning 
vid behandling av kroniskt torra ögon hade CapaVision 
kompletterande IP. På detta sätt kan vi stärka barriärerna 
mot våra konkurrenter. Redwood Pharmas produkter 
är nu ännu mer unika och därmed eventuellt ännu mer 
värdefulla. Genom förvärvet har vi också utvidgat bola-
gets ”freedom to operate”, vilket i sin tur kan maximera 
affärspotentialen.

Till slut säkrade bolaget finansieringen av den  kliniska 
fas II-prövningen av RP101. Utöver en framgångsrik  
övertecknad företrädesemission, som genererade cirka  
15 mkr efter bankavgifter, säkrades ytterligare 15 mkr 
i en kreditfacilitet från Formue Nord i Danmark. Kredit-
faciliteten ger oss möjligheten att avropa trancher, vilket vi 
hoppas kan minimera aktieägarnas utspädning framöver.

Allt det vi uppnått under det första kvartalet 2018 
har tagit mycket av våra begränsade ledningsresurser i 
anspråk. Vi bedömer mot den bakgrunden nu att det är 
mindre sannolikt att vi hinner behandla den första patien-
ten i den kliniska fas II-prövningen före halvårsskiftet. Vi 
ser dock med tillförsikt fram emot att återigen lägga fullt 
fokus på att bygga värde genom klinisk utveckling av 
RP101 och att skapa nya produktmöjligheter.

’’  Vi har stärkt bolagets 
immateriella rättigheter  
och säkrat finansiering  
för genomförandet av den 
kliniska prövningen.  ’’

VD har ordet

Martin Vidaeus,  
VD Redwood Pharma
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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 läkemedels-
substans, RP101, mot måttlig till svår kronisk ögontorr-
het hos kvinnor efter klimakteriet. Läkemedlet använder 
drug delivery-plattformen IntelliGel®, som kontrollerar 
frisättningen av aktiva substanser. Genom att använda 
IntelliGel kan Redwood Pharma med stor sannolikhet 
även förbättra doseringen hos andra etablerade och nya 
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 och därigenom ökar 
produktionen av tårvätska. Med hjälp av IntelliGel-for-
muleringen bedöms behandlingen kunna reduceras till 
en eller två gånger per dag och således vara bekvämare 
och lättare att ta för patienten.

Drug delivery-plattformen IntelliGel®

Redwood Pharma har de globala rättigheterna till Intelli-
Gel-plattformen inom ögonområdet. Plattformen förvän-
tas göra det möjligt att ögondroppar mot torra ögon kan 
ges ett fåtal gånger per dag. IntelliGel är en så kallad 
drug delivery-plattform som kan kontrollera frisättningen 
av läkemedel så att det kan ha effekt under en längre tid. 
Plattformen skapar också fler affärsmöjligheter genom 
att flera ögonläkemedel förhoppningsvis kan omformule-
ras och doseras effektivare och på ett sätt som upplevs 
som mer bekvämt samt kanske också öka säkerheten 
för patienterna.

Marknaden för torra ögon med måttliga till svåra 
besvär, DED (dry eye disease)

Den totala globala marknaden för receptbelagda läke-
medel mot DED är uppskattad till USD 2 miljarder och 
förväntas växa till USD 2,6 miljarder 2022.

Drivkrafter i marknaden

Det finns flera orsaker till att marknaden bedöms växa. 
Huvudorsakerna är bristen på effektiva 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 oli-
ka typer av torra ögon men dessa är främst riktade mot 
inflammationen i ögat som kan vara en följdverkan av att 
det finns för lite tårvätska. Produktutvecklingen förväntas 
också bidra till att den totala marknaden kommer att 
växa.

Viktiga samarbeten

Bolaget har sin kärnkompetens inom läkemedelsutveck-
ling och produktformulering. För att utveckla RP101 och 
andra nya ögonläkemedel använder bolaget sig av ett 
gediget nätverk av experter inom tillverkning, pre-klinisk 
och klinisk utveckling samt experter inom oftalmologi, 
endokrinologi och kvinnohälsa.

Operativa mål

Bolaget har som mål att utveckla RP101 fram till slutet 
av kliniska Fas II-prövningar (Proof of Concept), varefter 
RP101 ska utlicensieras och generera kassaflöden till 
bolaget. Efter publiceringen av resultaten av de toxiko-
logiska studierna har bolaget accelererat diskussioner 
med läkemedelsbolag om värdefulla licensavtal.

Affärs/Intäktsmodell 

Genom 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 
kliniska Fas III-prövningar och registrering samt försälj-
ning på första marknad. Därefter erhåller bolaget royalty 
på den försäljning som licenstagaren uppnår fram till 
dess avtalet eller patentet upphör.
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Finansiell utveckling

Intäkter och kostnader

Bolaget har inte genererat några intäkter under det 
 första kvartalet 2018. Rapporterade Övriga rörelse-
intäkter avser valutakursvinster. Bolagets kostnader 
avser till huvudsakligen del utvecklings-, projekt- och 
administrativa kostnader.

Rörelseresultat

Rörelseresultatet för perioden 1 januari – 31 mars 2018 
uppgår till -1 542 (-3 704) Tkr. 

Finansiell ställning och likviditet

Bolagets likvida medel uppgick den 31 mars 2018 till 
2 267 (10 079) Tkr. Soliditeten uppgick till 72 (71) %. 
Bolagets eget kapital uppgick till 6 414 (8 010) Tkr.

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick 
under perioden till -5 601 (-2 535) Tkr.

I samband med kvittningsemissionen som registrerades 
under första kvartalet uppgår aktiekapitalet till 1 870 065 
kronor. I och med emissionen ökar bolagets fria egna 
kapital med 5 019 Tkr. Antalet utestående aktier är 
9 350 327. 

Under andra kvartalet har företrädesemissionen slutförts 
och registrerats. Sammanlagt har ytterligare 2 337 581 
aktier tillkommit, varefter det totala antalet aktier uppgår 
till 11 687 908 stycken.

Investeringar

Bolaget har under perioden den 1 januari – 31 mars 
2018 från CapaVision Ltd. (UK) förvärvat immateriella 
anläggningstillgångar till ett belopp om 5 124 Tkr. De 
immateriella anläggningstillgångarna avser patent och 
patentansökningar, viss preklinisk och klinisk data samt 
annan know-how avseende östrogen som användning 
som terapi mot torra ögon. Dessa immateriella rättig-
heter omfattar patent och patentansökningar i USA 
och Europa. Förvärvet innebär dels skydd mot intrång 
från eventuella konkurrenter, dels ett ökat ”freedom to 
 operate” för bolaget.
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Redovisningsprinciper

Denna delårsrapport är upprättad baserad på Årsredo-
visningslagen (1995:1554) och Bokföringsnämndens 
allmänna råd BFNAR 2012:1, Årsredovisning och kon-
cernredovisning (”K3”). 

Risker och osäkerhetsfaktorer

I samband med företrädesemissionen som avslutades 
i april 2018 upprättades ett prospekt som redogör för 
de risker och andra osäkerhetsfaktorer som är förknip-
pade med bolagets verksamhet. Inga nya risker har 
därefter kunnat identifieras. Prospektet finns att tillgå på 
 Redwood Pharmas hemsida, www.redwoodpharma.se.

Förändring i utestående antal aktier

 Antal

Ingående antal 2017-01-01  4 998 833    

Nyemission registrerad i juli/augusti  2 947 715    

Teckningsoptioner i oktober  878 779    

Ingående antal 2018-01-01  8 825 327    

Kvittningsemission i mars  525 000    

Utgående antal 2018-03-31  9 350 327  

Efter rapportperiodens utgång har ytterligare 2 337 581 aktier registrerats,  
varefter det totala antalet aktier uppgår till 11 687 908 stycken.
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   Stockholm den 30 maj 2018

 

 

 

 Gunnar Mattsson   Martin Vidaeus   Hans Ageland 
 Ordförande  VD

  

  

  

  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

Halvårsrapport 29 augusti 2018

Delårsrapport Q3 13 november 2018

Bokslutskommuniké  
2018 13 februari 2019
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Resultat i korthet 2018 2017 2017
 jan-mar jan-mar jan-dec

Nettoomsättning 0  0  0 

Övriga rörelseintäkter 513  0  32 644 

Rörelsens kostnader   

Övriga externa kostnader -1 285 277  -3 479 304  -18 180 804 

Personalkostnader -257 308  -224 727  -1 067 269 

Summa rörelsens kostnader -1 542 585  -3 704 031  -19 248 073 

Rörelseresultat -1 542 072  -3 704 031  -19 215 429 

Resultat från  
finansiella investeringar   

Ränteintäkter 0  34  34 

Räntekostnader -8  0  0 

Resultat efter  
finansiella poster -1 542 080  -3 703 997  -19 215 395 

Skatt på årets resultat 0  0  0 

Periodens resultat -1 542 080  -3 703 997  -19 215 395 
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Balansräkning 2018 2017 2017
 31 mars 31 mars 31 dec

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar   

Patent, licenser och utvecklingskostnader  5 938 275      814 275      814 275    

Finansiella anläggningstillgångar

Andra långfristiga fordringar  40 380      40 380      40 380    

Summa anläggningstillgångar  5 978 655      854 655      854 655    

Omsättningstillgångar   

Kortfristiga fordringar   

Övriga fordringar  533 035      284 795      284 628    

Förutbetalda kostnader  
och upplupna intäkter  153 566      90 270      90 054    

Kassa och bank  2 266 968      10 079 175      7 867 592    

Summa omsättningstillgångar  2 953 569      10 454 240      8 242 274    

Summa tillgångar  8 932 224      11 308 895      9 096 929    

 2018 2017 2017
 31 mars 31 mars 31 dec

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital  1 870 065      999 767      1 765 065    

Fritt eget kapital 

Överkursfond  5 019 000      19 592 422      29 160 670    

Balanserat resultat  1 067 249     -8 878 026     -8 878 026    

Periodens resultat -1 542 080     -3 703 997     -19 215 395    

Summa eget kapital  6 414 234      8 010 166      2 832 314    

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder  562 838      367 113      3 098 202    

Övriga kortfristiga skulder  44 595      37 642      44 595    

Upplupna kostnader och  
förutbetalda kostnader  1 910 557      2 893 974      3 121 818    

Summa kortfristiga skulder  2 517 990      3 298 729      6 264 615    

Summa eget kapital och skulder  8 932 224      11 308 895      9 096 929    

Balansräkning
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  3 mån 3 mån 12 mån
 jan-mar jan-mar jan-dec
 2018 2017 2017

Justerat eget kapital 6 414 234  8 010 166  2 832 314 

Soliditet, % 71,8  70,8  31,1 

Kassalikviditet 1,2  3,2  1,3 

Utdelning 0,00  0,00  0,00 

Resultat per aktie -0,16  -0,74  -2,18 

Eget kapital per aktie 0,69  1,60  0,32 

Antal anställda vid periodens slut 1  1  1 

Nettoinvestering, materiella anläggningstillgångar 0  0  0 

Nettoinvestering, immateriella anläggningstillgångar 5 124 000  0  0

Finansiella nyckeltal 

DEFINITIONER TILL NYCKELTALSTABELL

Justerat eget kapital Eget kapital plus 78% av obeskattade reserver   

Soliditet Justerat eget kapital / balansomslutning   

Kassalikviditet Omsättningstillgångar exklusive varulager / kortfristiga skulder

Förändring eget kapital      Balanserat och  Summa 
  Ej registrerat Överkurs- periodens eget
 Aktiekapital aktiekapital fond   resultat  kapital

Eget kapital 2017-01-01  999 767      –        19 592 423     -8 878 026      11 714 164    

Emission 2017-06-20  –        589 543      9 137 917     –  9 727 460    

Emissionskostnader – – -1 667 628     – -1 667 628    

Registrering emission  589 543     -589 543     – –  –      

Utnyttjade teckningsoptioner  175 755     –  2 097 958     –  2 273 713    

Periodens resultat  –        –        –       -19 215 395     -19 215 395    

Utgående balans 2017-12-31  1 765 065      –        29 160 670     -28 093 421      2 832 314    

Flytt överkursfond – – -29 160 670      29 160 670      –      

Kvittningsemission 2018-03-13  105 000     –  5 019 000     –  5 124 000    

Periodens resultat – – – -1 542 080     -1 542 080    

Utgående balans 2018-03-31  1 870 065      –        5 019 000     -474 831      6 414 234    
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 jan-mar jan-mar jan-dec
 2018 2017 2017

Den löpande verksamheten

Rörelseresultat efter finansiella poster -1 542 080  -3 703 997  -19 215 395 

Kassaflöde före förändringar av rörelsekapital -1 542 080  -3 703 997  -19 215 395 

Förändringar av rörelsefordringar -311 919  -66 711  -66 329 

Förändringar av rörelseskulder -3 746 625  1 235 345  4 201 233 

Förändring av rörelsekapitalet -4 058 544  1 168 634  4 134 904 

Kassaflöde från den löpande verksamheten -5 600 624  -2 535 363  -15 080 491 

Investeringsverksamheten

Förvärv av finansiella anläggningstillgångar 0  0  0 

Kassaflöde från investeringsverksamheten 0  0  0 

Finansieringsverksamheten

Nyemission 0  0  10 333 545 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0  0  10 333 545 

Periodens kassaflöde -5 600 624  -2 535 363  -4 746 946 

Likvida medel vid periodens början 7 867 592  12 614 538  12 614 538 

Likvida meddel vid periodens slut 2 266 968  10 079 175  7 867 592

Kassaflödesanalys


