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Perioden 1 januari – 31 mars 2017
Bolagets nettoomsättning för perioden
uppgick till 0 (0) Tkr
Rörelseresultatet för perioden uppgick
till -3 704 (-1 463) Tkr
Resultat per aktie för perioden
var -0,74 (-3,65) kr

Väsentliga händelser under rapportperioden
Redwood Pharma färdigställde utvecklingen
av en process för tillverkning av läkemedlet
RP101 inför kommande säkerhetsstudier.
Bolaget anlitade Associate Professor
Gerhard Garhöfer som medicinsk rådgivare.
Garhöfer forskar inom oftalmologi vid Wiens
Medicinska Universitet och har jobbat med
kliniska prövningar samt regulatoriska frågeställningar under lång tid.
Ett nytt amerikanskt patent godkändes för
IntelliGel® i USA. Det nya patentet ger skydd
t.o.m. 2031 och innebär en förstärkning av
skyddet kring IntelliGel, som därmed blir ännu
mer intressant på den amerikanska marknaden för receptbelagda läkemedel som appliceras i ögat. Den amerikanska marknaden
värderades 2015 till USD 4,3 miljarder.
Bolaget inledde toxikologiska säkerhetsstudier inom ramen för läkemedelsprojektet
RP101. Resultaten ska närmast användas
i bolagets ansökan för tillstånd att genomföra
kliniska Fas II försök, vilket utgör nästa steg
i utvecklingen av RP101.

Väsentliga händelser efter
rapportperiodens utgång
Inga väsentliga händelser har inträffat efter
rapportperiodens utgång.

2

VD har ordet

Ett nytt patent i USA
’’
för IntelliGel -plattformen
®

har ökat den kommersiella
potentialen för de läkemedel
som vi utvecklar

’’

Redwood Pharma närmar sig starten av de kliniska
försöken för RP101 – vår behandling mot kroniskt torra
ögon bland kvinnor efter klimakteriet. Aktiviteten under
årets första kvartal har varit hög, inte minst med tanke
på arbetet med att utveckla en process för produktion av
testmaterial och start av regulatoriska säkerhetsstudier.
Redan i början av året tog vi fram material för säkerhetsstudier av RP101. Med hjälp av vår samarbetspartner
SPPD i Södertälje har vi nu utvecklat och testat en produktionsprocess som är redo att överföras till ett bolag
för tillverkning av kliniskt prövningsmaterial. Just nu är vi
inne i en urvalsprocess beträffande lämplig tillverkare av
det slutliga testmaterialet för de kliniska försöken.
Bolaget påbörjade de regulatoriska toxikologiska
testerna av RP101 i mars. I och med att den aktiva
substansen redan tidigare har visat sig säker underlättar
detta försöksupplägget och vi kan fokusera på att visa
säkerhet av formuleringen som sådan samt produkten i
den nya formuleringen. De resultat som vi förväntar oss
under tredje kvartalet i år kommer att ligga till grund för
den tillståndsansökan som krävs för att börja de kliniska
försöken.
Ett nytt patent i USA för IntelliGel-plattformen har ökat
den kommersiella potentialen för de läkemedel som vi
utvecklar. Alla ögonläkemedel som är formulerade med
IntelliGel kommer att ha ett gediget skydd på den största
läkemedelsmarknaden i världen. I USA är enbart marknaden för ögonläkemedel mot de tre största terapiområden
värderad till 4,3 miljarder dollar.
Assoc. Professor Gerhard Garhöfer från Wiens
Medicinska Universitet har anslutit sig till projektet och är

nu en del av vårt kliniska utvecklingsteam. Med sin höga
kompetens bidrar han till utvecklingen av RP101 såväl
inom kliniska prövningar som inom det medicinska området för kroniskt torra ögon.
De närmaste sex månaderna kommer att vara fortsatt
intensiva för Redwood Pharma. Vi räknar inom kort med
att identifiera en lämplig klinisk forskningsorganisation
för att kunna bistå oss med den kliniska studien. För
att verifiera bolagets kliniska utvecklingsplan planerar vi
dessutom att genomföra ett möte med en regulatorisk
myndighet. Under det tredje kvartalet förväntas resultaten
från de regulatoriska säkerhetsstudierna vara klara och
då kunna publiceras. Vi underhåller och intensifierar nu
även kontakter och diskussioner med eventuella samarbetspartners.
Som vid ett flertal tidigare tillfällen kan jag alltså rapportera att verksamheten i Redwood Pharma följer plan.
Hittills har vi inte stött på några signifikanta utvecklingsproblem. I ledningen arbetar vi oförtrutet vidare i syfte att
kunna leverera långsiktigt värde till våra aktieägare.

Martin Vidaeus,
VD och grundare
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 ögontorrhet 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 b
 iologisk
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-
formuleringen kommer behandlingen att minimeras 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 IntelliGel plattformen inom ögonområdet. Plattformen förväntas 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 omformuleras 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 läkemedel 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 olika 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 läkemedelsutveckling 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 Fas II kliniska försök (Proof of Concept), varefter
RP101 ska utlicensieras och generera kassaflöden till
bolaget. När resultat från de toxikologiska studierna av
RP101 erhållits kommer bolaget att söka knyta värdefulla licensavtal med läkemedelsbolag för andra områden
än torra ögon.

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
Fas III kliniska försök och registrering samt försäljning
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

Finansiell ställning och likviditet

Bolaget har ännu inte genererat några intäkter och förväntas inte heller göra det under verksamhetsåret 2017.
Huvudsakligen har bolaget utvecklings-, projekt- och
administrativa kostnader som löper enligt budget.

Bolagets likvida medel uppgick den 31 mars 2017 till
10 079 (4 660) Tkr. Soliditeten uppgick till 71 (99) %.
Bolagets eget kapital uppgick till 8 010 (5 661) Tkr.

Rörelseresultat
Rörelseresultatet för perioden uppgår till
-3 704 (-1 463) Tkr. Den stora differensen beror
på att utvecklingsarbetet just påbörjats vid samma
tidpunkt föregående år.

Kassaflödet från den löpande verksamheten
uppgick under perioden till -2 535 (-2 025) Tkr.
Aktiekapitalet uppgår till 999 767 kronor.
Antalet utestående aktier är 4 998 833.
Vid full teckning av de teckningsoptioner som
är utestående tillkommer 1 404 666 aktier under
sommaren 2017.

Investeringar
Bolaget har under det första kvartalet 2017 inte
gjort några investeringar i anläggningstillgångar.
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Aktier
Teckningsoptioner

Risker och osäkerhetsfaktorer

I samband med den nyemission som genomfördes
vid noteringen på Aktietorget erhöll aktietecknare fyra
teckningsoptioner för varje femtal tecknade aktier.
Totalt registrerades 1 404 666 teckningsoptioner som
kan användas för teckning av aktier under perioden
den 1 juni – 31augusti 2017.

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.

Redovisningsprinciper
Denna delårsrapport är upprättad baserad på
Årsredovisningslagen (1995:1554) och Bokförings
nämndens allmänna råd BFNAR 2012:1,
Årsredovisning och koncernredovisning (”K3”).

Förändring i utestående antal aktier
Antal
Ingående antal 2016-01-01
Nyemission 2016-01-08
Nedsättning kvotvärde
Fondemission 2016-04-22

11 111
4 927
384 837
2 806 125

Nyemission 2016-06-10

36 000

Nyemission 2016-06-28

1 755 833

Utgående antal 2017-03-31

4 998 833
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Stockholm den 15 maj 2017

Gunnar Mattsson 		
Martin Vidaeus 		
Ordförande		
VD

Hans Ageland

		
		
		
		

Ingrid Atteryd-Heiman 		

Denna delårsrapport har inte granskats
av bolagets revisorer.

Bengt Furberg

Kommande rapporter

För ytterligare information:

Januari – juni

30 augusti 2017

Martin Vidaeus – VD, Telefon: 070-232 29 29

Januari – september

16 november 2017

E-post: martin.vidaeus@redwoodpharma.se

Januari – december

13 februari 2018
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Resultat i korthet

2017
jan-mar

2016
jan-mar

2016
jan-dec

Nettoomsättning

0

0

0

Övriga rörelseintäkter

0

0

2 157

Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Summa rörelsens kostnader

-3 479 304
-224 727
-3 704 031

-1 168 102
-294 768
-1 462 870

-7 770 161
-969 858
-8 740 019

Rörelseresultat

-3 704 031

-1 462 870

-8 737 862

34
0

0
0

356
-99

-3 703 997

-1 462 870

-8 737 605

0

0

0

-3 703 997

-1 462 870

-8 737 605

Rörelsens kostnader

Resultat från finansiella investeringar
Ränteintäkter
Räntekostnader
Resultat efter finansiella poster
Skatt på årets resultat
Periodens resultat
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Balansräkning

2017
31 mars

2016
31 mars

2016
31 dec

814 275

814 275

814 275

Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga fordringar

40 380

40 380

40 380

Summa anläggningstillgångar

854 655

854 655

854 655

226 247

226 247

218 840

90 270

–

89 513

Kassa och bank

10 079 175

4 659 674

12 614 538

Summa omsättningstillgångar

10 454 239

4 885 921

12 922 891

Summa tillgångar

11 308 894

5 740 576

13 777 546

2017
31 mars

2016
31 mars

2016
31 dec

999 767

641 400

999 767

Överkursfond

19 592 422

6 622 744

19 592 422

Balanserat resultat

-8 878 026

-140 420

-140 420

Periodens resultat

-3 703 997

-1 462 870

-8 737 605

8 010 166

5 660 854

11 714 164

367 113

–

116 376

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Patent, licenser och
utvecklingskostnader

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader
och upplupna intäkter

Balansräkning
Eget kapital och skulder
Eget kapital
Bundet eget kapital
Fritt eget kapital

Summa eget kapital
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skatteskulder

–

–

–

37 642

59 722

37 642

Upplupna kostnader
och förutbetalda kostnader

2 893 974

20 000

1 909 364

Summa kortfristiga skulder

3 298 729

79 722

2 063 382

11 308 895

5 740 576

13 777 546

Övriga kortfristiga skulder

Summa eget kapital
och skulder
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Förändring eget kapital
			
Aktiekapital Överkursfond

Balanserat
och periodens
resultat

Summa
eget kapital

Eget kapital 2016-01-01

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

–

-2 798 487

–

-2 798 487

Periodens resultat

–

–

-8 737 605

-8 737 605

999 767

19 592 423

-8 878 026

11 714 164

–

–

-3 703 997

-3 703 997

999 767

19 592 423

-12 582 023

8 010 167

Utgående balans 2016-12-31
Periodens resultat
Utgående balans 2017-03-31

Finansiella nyckeltal

Justerat eget kapital

3 mån
2017
31 mars

3 mån
2016
31 mars

12 mån
2016
31 dec

8 010 166

5 660 854

11 714 164

70,8

98,6

85,0

3,2

61,3

6,3

Soliditet, %
Kassalikviditet
Utdelning

0,00

0,00

0,00

-0,74

-3,65

-1,75

1,60

14,12

2,34

Antal anställda vid periodens slut

1

1

1

Nettoinvestering, materiella anläggningstillgångar

0

0

0

Nettoinvestering, immateriella anläggningstillgångar

0

561 225

561 225

Resultat per aktie
Eget kapital per aktie

DEFINITIONER TILL NYCKELTALSTABELL
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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Finansieringsanalys

2017
jan-mar

2016
jan-mar

2016
jan-dec

-3 704 031

-1 462 904

-8 737 862

34

0

356

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat
Erhållen ränta
Erlagd ränta
Kassaflöde före förändringar av rörelsekapital
Förändringar av rörelsefordringar
Förändringar av rörelseskulder
Förändring av rörelsekapitalet

0

0

-99

-3 703 997

-1 462 870

-8 737 605

-66 711

-221 338

-303 478

1 235 345

-340 414

1 643 280

1 168 634

-561 752

1 339 802

-2 535 363

-2 024 656

-7 397 803

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar

0

0

-561 225

Förvärv av finansiella anläggningstillgångar

0

0

-40 380

Kassaflöde från investeringsverksamheten

0

0

-601 605

Nyemission

0

6 607 019

20 536 635

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

0

6 607 019

20 536 635

Periodens kassaflöde

-2 535 363

4 582 363

12 537 227

Likvida medel vid periodens början

12 614 538

77 311

77 311

Likvida meddel vid periodens slut

10 079 175

4 659 674

12 614 538

Kassaflöde från den löpande verksamheten
Investeringsverksamheten

Finansieringsverksamheten
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