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Redwood Pharma AB (publ)
Bokslutskommuniké
januari – december 2017
Perioden 1 januari – 31 december 2017
Bolagets nettoomsättning för perioden uppgick
till 0 (0) Tkr
Rörelseresultatet för perioden uppgick
till -19 215 (-8 738) Tkr
Resultat per aktie för perioden var
-2,18 (-1,75) kr

Fjärde kvartalet, 1 oktober – 31 december 2017
Bolagets nettoomsättning för perioden uppgick
till 0 (0) Tkr
Rörelseresultatet för perioden uppgick
till -5 256 (-2 884) Tkr
Resultat per aktie för perioden var
-0,60 (-0,33) kr

Väsentliga händelser under rapportperioden
Patentet för IntelliGel®-plattformen godkändes
i USA. Godkännandet öppnar upp den största
ögonmarknaden för Redwood Pharma.
Bolaget tog i en nyemission av units in totalt
12,1 Mkr före emissionskostnader, vilket möjliggjorde
utvecklingen av RP101, Redwood Pharmas första
läkemedelskandidat, fram till klinisk fas II-prövning.
Redwood Pharma inledde och avslutade toxiko
logiska säkerhetsstudier inom ramen för RP101projektet. Studien visade inte på några signifikanta
toxikologiska effekter. Den kommer nu närmast
att användas i bolagets ansökan för tillstånd
att genomföra den kliniska Fas II-prövningen.
Det schweiziska kontraktsforskningsföretaget
CROSS Alliance kontrakterades för genomförandet
av den kliniska fas II-prövningen på patienter med
kroniskt torra ögon. Produktion av material för
prövningen påbörjades också.

Väsentliga händelser efter
rapportperiodens utgång
Inga väsentliga händelser efter rapportperiodens
utgång har förekommit.
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VD har ordet
Redwood Pharma för nu
’’
inledande diskussioner med
ledande globala läkemedelsbolag
som är intresserade av att
förvärva nya mediciner för
behandling av ögonsjukdomar.

’’

Vi i Redwood Pharmas ledningsgrupp är mycket nöjda
med hur RP101-projektet utvecklats under 2017. Vår
optimism stärktes ytterligare i november då toxikologioch säkerhetsstudierna avslutades framgångsrikt. Detta
medförde att vi aktivt kunde påbörja förberedelserna för
RP101s kliniska Fas II-prövning. Varje uppnådd milstolpe
indikerar ett ökande värde på vår produkt samtidigt som
utvecklingsriskerna steg för steg minskar.
De goda toxikologiska resultaten representerar den
kanske viktigaste utvecklingsprestationen hittills i Redwood Pharma. Dessa laboratorietester är avgörande för
att säkerställa säkerheten innan den planerade kliniska
Fas II-prövningen påbörjas. Med stöd av tidigare kliniska
prövningar angående den aktiva substansen i RP101 kan
Redwood Pharma därför nu accelerera det kliniska arbetet genom att gå direkt till Fas II för att visa säkerhet och
effekt hos vår produktkandidat. Dessutom har IntelliGel®
nu validerats som säker och tillgänglig för användning vid
utveckling av nya terapier inom oftalmologi.
Den senaste tidens landvinningar går inte obemärkt
förbi. Redwood Pharma för nu inledande diskussioner
med ledande globala läkemedelsbolag som är intresserade av att förvärva nya mediciner för behandling av ögonsjukdomar. Vi har förstått att Big Pharma verkligen inser
värdet av vårt koncept, den unika medicinska funktionen

och den stora patientgruppen. Bedömningen är att vårt
blivande läkemedel kan få en mycket viktig roll på en
marknad där nuvarande terapier idag ger otillfredsställande resultat och ger patienten bristande livskvalitet.
Om vi vänder blicken framåt kommer 2018 att bli ett
mycket spännande år för Redwood Pharma. Den kliniska
Fas II-prövningen inleds i Europa, med stöd av våra
utvecklingspartners och medicinska rådgivare. Redwood
Pharma kommer också att öka intensiteten i sökandet
och utvärderingen efter nya produktkandidater som kan
nyttja IntelliGel. Vi hoppas också att inom en inte alltför
avlägsen framtid säkra den finansiering som krävs för
att genomföra dessa planer. Vi arbetar fortfarande med
utvärdering av olika alternativ.
Med stor tillförsikt ser Redwood Pharma-teamet fram
emot de spännande kommersiella möjligheter som nu
öppnar sig!

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
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 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.

Drivkrafter i marknaden

RP101 Redwood Pharmas produkt mot torra ögon

Viktiga samarbeten

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 IntelliGelformuleringen bedöms behandlingen kunna reduceras till
en eller två gånger per dag och således vara bekvämare
och lättare att ta för patienten.

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.

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.

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.

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
toxikologiska 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
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 inte genererat några intäkter under
verksamhetsåret 2017. Rapporterade Övriga
rörelseintäkter avser Valutakursvinster. Bolagets
kostnader avser till huvudsakligen del utvecklings-,
projekt- och administrativa kostnader.

Bolagets likvida medel uppgick den 31 december 2017
till 7 868 (12 615) Tkr. Soliditeten uppgick till 31 (85) %.
Bolagets eget kapital uppgick till 2 832 (11 714) Tkr.

Rörelseresultat
Rörelseresultatet för perioden 1 januari – 31 december
2017 uppgår till -19 215 (-8 738) Tkr. Omfattningen av
utvecklingsarbetet har under 2017 kraftigt överstigit
föregående år vilket förklarar den stora differensen
mellan jämförelseåren.

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick
under perioden till -15 080 (-7 398) Tkr.
Efter den företrädesemission som registrerades
under tredje kvartalet samt nyteckning med stöd av
teckningsoptioner som registrerades under fjärde
kvartalet uppgår aktiekapitalet till 1 765 065 kronor.
I och med detta ökade även bolagets fria egna kapital
med 11 236 Tkr. Antalet utestående aktier är 8 825 327.

Investeringar
Bolaget har under perioden
1 januari – 31 december 2017 inte gjort några
investeringar i anläggningstillgångar.

Utdelning
Styrelsen föreslår att det inte lämnas någon utdelning.
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Teckningsoptioner

Redovisningsprinciper

Teckningsoptioiner av serie TO1 förföll den 31 augusti
2017 utan att någon nyteckning skedde.

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

I samband med nyemissionen i juni 2017 erhöll
aktietecknare en (1) teckningsoption av serie TO2 för
varje tecknad aktie. Teckningsoptioner av serie TO2 gav
innehavaren rätt att under perioden den 2 oktober 2017
till den 16 oktober 2017 teckna nyemitterade aktier, varvid det krävdes två (2) teckningsoptioner för att teckna
en (1) aktie. Optionerna utnyttjades för teckning till ca
60 procent och bolaget tillfördes genom detta 2,3 Mkr.

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.

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
Utgående antal efter utspädning

878 779
8 825 327
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			 Stockholm den 13 februari 2018

Gunnar Mattsson 		
Martin Vidaeus 		
Ordförande		
VD

Hans Ageland

		
		
		
		

Ingrid Atteryd-Heiman 		

Denna delårsrapport har inte granskats
av bolagets revisorer.

För ytterligare information:
Martin Vidaeus – VD, Telefon: 070-232 29 29
E-post: martin.vidaeus@redwoodpharma.com

Bengt Furberg

Kommande rapporter
Årsstämma

25 apr 2018

Årsstämma kommer att hållas måndagen den
25 apr 2018 klockan 17.00 i Stockholm. Årsredo
visning och andra handlingar inför stämman kommer att hållas tillgängliga på bolagets webbplats
www.redwoodpharma.se och på bolagets kontor
senast tre veckor innan årsstämman.
Jan – mars 2018

25 apr 2018

Jan – juni 2018

29 aug 2018

Jan – sept 2018

13 nov 2018

Bokslutskommuniké 2018

13 feb 2019
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Resultat i korthet
		
2017
		okt-dec

2016
okt-dec

2017
jan-dec

2016
jan-dec

Nettoomsättning		

0

0

0

0

Övriga rörelseintäkter		

892

0

32 644

0

Övriga externa kostnader		

-4 945 157

-2 658 933

-18 180 804

-7 768 004

Personalkostnader		

-312 038

-225 056

-1 067 269

-969 858

Summa rörelsens kostnader		

-5 257 195

-2 883 989

-19 248 073

-8 737 862

Rörelseresultat		

-5 256 303

-2 883 989

-19 215 429

-8 737 862

Ränteintäkter		

0

99

34

356

Räntekostnader		

0

0

0

-99

Resultat efter
finansiella poster		

-5 256 303

-2 883 890

-19 215 395

-8 737 605

Skatt på årets resultat		

0

0

0

0

Periodens resultat		

-5 256 303

-2 883 890

-19 215 395

-8 737 605

Rörelsens kostnader

Resultat från
finansiella investeringar
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Balansräkning

2017
31 dec

2017
30 sep

2017
30 jun

2017
31 mar

2016
31 dec

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar					
Patent, licenser och
utvecklingskostnader

814 275

814 275

814 275

814 275

814 275

Finansiella anläggningstillgångar					
Andra långfristiga fordringar
Summa anläggningstillgångar

40 380

40 380

40 380

40 380

40 380

854 655

854 655

854 655

854 655

854 655

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar					
Övriga fordringar

284 628

332 743

8 786 469

284 795

218 840

90 054

583 796

577 814

90 270

89 513

Kassa och bank

7 867 592

9 998 921

6 280 429

10 079 175

12 614 538

Summa omsättningstillgångar

8 242 274

10 915 460

15 644 712

10 454 240

12 922 891

Summa tillgångar

9 096 929

11 770 115

16 499 367

11 308 895

13 777 546

2017
31 dec

2017
30 sep

2017
30 jun

2017
31 mar

2016
31 dec

Förutbetalda kostnader och
upplupna intäkter

Balansräkning
Eget kapital och skulder

Eget kapital					
Bundet eget kapital

1 765 065

1 589 310

1 589 310

999 767

999 767

Fritt eget kapital					
Överkursfond

29 160 670

27 062 711

27 062 711

19 592 422

19 592 422

Balanserat resultat

-8 878 026

-8 878 025

-8 878 025

-8 878 026

-140 420

Periodens resultat

-19 215 395

-13 959 094

-8 789 184

-3 703 997

-8 737 605

2 832 314

5 814 902

10 984 812

8 010 166

11 714 164

3 098 202

1 055 393

856 111

367 113

116 375

Övriga kortfristiga skulder

44 595

44 595

44 595

37 642

37 642

Upplupna kostnader och
förutbetalda kostnader

3 121 818

4 855 225

4 613 849

2 893 974

1 909 365

Summa kortfristiga skulder

6 264 615

5 955 213

5 514 555

3 298 729

2 063 382

Summa eget kapital och skulder

9 096 929

11 770 115

16 499 367

11 308 895

13 777 546

Summa eget kapital
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
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Förändring eget kapital
		 Ej registrerat
Aktiekapital
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

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

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

–

–

–

-19 215 395

-19 215 395

1 765 065

–

29 160 670

-28 093 421

2 832 314

Fondemission 2016-04-22

Utgående balans 2016-12-31

Periodens resultat
Utgående balans 2017-12-31

		
12 mån
Finansiella nyckeltal
		jan-dec
		2017

12 mån
jan-dec
2016

Justerat eget kapital		

2 832 314

11 714 164

Soliditet, %		

31,1

85,0

Kassalikviditet		

1,3

6,3

Utdelning		

0,00

0,00

Resultat per aktie		

-2,18

-1,75

Eget kapital per aktie		

0,32

2,34

Antal anställda vid periodens slut		

1

1

Nettoinvestering, materiella anläggningstillgångar		

0

0

Nettoinvestering, immateriella anläggningstillgångar		

0

561 225

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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		jan-dec
Kassaflödesanalys
		2017

jan-dec
2016

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat efter finansiella poster		

-19 215 395

-8 737 605

Kassaflöde före förändringar av rörelsekapital		

-19 215 395

-8 737 605

Förändringar av rörelsefordringar		

-66 329

-303 478

Förändringar av rörelseskulder		

4 201 233

1 643 281

Förändring av rörelsekapitalet		

4 134 904

1 339 803

Kassaflöde från den löpande verksamheten		

-15 080 491

-7 397 802

Förvärv av finansiella anläggningstillgångar		

0

-40 380

Kassaflöde från investeringsverksamheten		

0

-40 380

Nyemission		

10 333 545

19 975 409

Kassaflöde från finansieringsverksamheten		

10 333 545

19 975 409

Periodens kassaflöde		

-4 746 946

12 537 227

Likvida medel vid periodens början		

12 614 538

77 311

Likvida meddel vid periodens slut		

7 867 592

12 614 538

Investeringsverksamheten

Finansieringsverksamheten
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