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Perioden 1 januari – 31 mars 2020

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

 Rörelseresultatet för perioden uppgick  
till -4 432 (-3 296) Tkr.

 Resultat per aktie för perioden var  
-0,30 (-0,26) kr

Väsentliga händelser under rapportperioden

 Redwood Pharma rapporterade att RP101 
visar signifikanta förbättringar av såväl 
objektiva och subjektiva effektmått och 
säkerhet i Fas II-prövning hos kvinnor efter 
klimakteriet med måttliga till svåra besvär av 
kroniskt torra ögon.

 Det kinesiska patentverket CNIPA har utfärdat 
ett förhandsbesked om beviljande av ett nytt 
patent i den portfölj som Redwood Pharma 
licensierar från Broda International LLC.

 En ny patentansökan avseende användandet 
av IntelliGel för behandling av Dry Eye Disease 
(DED) lämnades in.

Inga väsentliga händelser  
efter rapportperiodens utgång

Redwood Pharma AB (publ) 
Delårsrapport  
januari – mars 2020
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Med stor tillfredsställelse startade vi det nya decenniet 
genom publicering av framgångsrika resultat av den 
kliniska Fas II-prövningen av RP101, vår läkemedels-
kandidat för behandling av kroniskt torra ögon hos 
kvinnor efter klimakteriet. RP101 visade säkerhet och 
effekt i både objektiva och subjektiva mätpunkter, vilket 
ger gott stöd till vidareutveckling av vår nya och viktiga 
läkemedelskandidat.

RP101 visade sig i prövningen öka tårvätskeproduktionen 
med mer än 150 procent och förbättringar påvisades 
även i de övriga objektiva parametrarna som mättes 
samt även i flertalet av de subjektiva mätparametrarna. 
Förbättringen var signifikant i ett antal sådana parametrar, 
såsom rinnande och tårade ögon samt gruskänsla.  
Resultaten bekräftar data från Nascent Pharmaceuticals 
från två tidigare Fas II-prövningar och konfirmerar 
effekten av östrogen applicerat topikalt (applicering av 
läkemedlet på ögats främre yta) för behandling av torra 
ögon. RP101, som kombinerar en östrogenanalog med 
IntelliGel, en exklusiv bärare och hydrogel, är nu redo 
för vidareutveckling och eventuell kommersialisering. 
Intressant nog visade IntelliGel ensamt också positiva 
effekter på vissa mätpunkter och symtom på torra ögon. 
En tänkbar utveckling av IntelliGel som en egen produkt 
skulle därför, vid mildare former av sjukdom, kunna riktas 
till en bredare målgrupp.

Redwood Pharma står starkt idag som ett resultat av 
smart produktutveckling och användning av kapital. 
Genom rätt värdeskapande aktiviteter har vi nått den 
punkt där den kommersiella potentialen i RP101 och 
IntelliGel-plattformen bekräftats.

Redwood Pharma är i stort sett opåverkat av COVID-19 
pandemin som nu har stor global påverkan på många 
företag och forskningsprojekt. Vi hade lyckligtvis hunnit 
slutföra vår prövning och publicerat positiva topline  
Fas II-resultat för RP101 innan den nuvarande COVID-19- 
pandemin spreds över världen. Med relativt liten 
exponering för aktuella makroekonomiska risker kan 
Redwood Pharmas ledning, styrelse och rådgivare nu 
fokusera på fortsatt värdebyggande.

De uppnådda resultaten av det arbete som gjorts på 
Redwood Pharma är en konsekvens av ett välfungerande 
och dedikerat lagarbete. Jag vill därför rikta ett särskilt 
tack till företagets ledning, våra vetenskapliga och 
medicinska rådgivare samt våra strategiska partners, 
som alla har gjort ett utmärkt jobb.

’’ RP101 visade sig 
i prövningen öka 
tårvätskeproduktionen 
med över 150 procent  ’’

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 
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 tidig klinisk utveckling.

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-
formuleringen 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 
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 3,1 miljarder.

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 läkemedels-
utveckling 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 bolaget ska hitta en kommersiell partner för att 
maximera värdet av RP101.

Affärs/Intäktsmodell

Genom affärsavtal med större läkemedelsbolag 
kommer bolaget att eventuellt 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. 
Redwood Pharma är dock inte främmande för andra 
avtalsformer för att maximera värdet i bolaget.
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Finansiell utveckling

Intäkter och kostnader

Bolaget har inte genererat några intäkter under  
perioden 1 januari – 31 mars 2020. Rapporterade  
Övriga rörelseintäkter avser Valutakursvinster.  
Bolagets kostnader avser till huvudsakligen del 
utvecklings-, projekt- och administrativa kostnader.

Rörelseresultat

Rörelseresultatet för perioden 1 januari – 31 mars 2020 
uppgår till -4 432 (-3 296) Tkr. 

Finansiell ställning och likviditet

Bolagets likvida medel uppgick den 31 mars 2020 till  
3 982 (6 505) Tkr. Soliditeten uppgick till 76 (83) %. 
Bolagets eget kapital uppgick till 7 719 (10 608) Tkr.

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick  
under perioden till -4 180 (-4 190) Tkr.

Investeringar

Bolaget har under perioden 1 januari – 31 mars 
2020 inte investerat i immateriella eller materiella 
anläggningstillgångar.

Redovisningsprinciper

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

Risker och osäkerhetsfaktorer

I samband med företrädesemissionen som avslutades 
i september 2019 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 emissionen och som finns att tillgå på Redwood 
Pharmas hemsida, www.redwoodpharma.se.
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 Antal

Ingående antal 2019-01-01  12 499 874    

Aktieteckning utbyte i januari  184 636    

Nyemission registrerad i oktober  2 014 183    

Utgående antal 2019-12-31  14 698 693    

Utgående antal 2020-03-31  14 698 693

Förändring i utestående antal aktier
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Kommande rapporter

Januari – juni 2020  28 aug 2020

Januari – september 2020  17 nov 2020

Bokslutskommuniké 2020  17 feb 2021 

   Stockholm den 11 maj 2020

 

 

 

 Gunnar Mattsson   Martin Vidaeus   Hans Ageland 
 Ordförande  VD

  

  

  

  Ingrid Atteryd-Heiman    Mats Lidgard

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 
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Resultat i korthet 2020 2019 2019
 jan-mar jan-mar jan-dec

Nettoomsättning 0  0  0 

Övriga rörelseintäkter 29  5 739  34 526 

Rörelsens kostnader   

Övriga externa kostnader -3 730 607  -2 668 657  -12 321 645 

Personalkostnader -701 317  -633 519  -3 224 926 

Summa rörelsens kostnader -4 431 924  -3 302 176  -15 546 571 

Rörelseresultat -4 431 895  -3 296 437  -15 512 045 

Resultat från finansiella investeringar   

Ränteintäkter 0  0  0 

Räntekostnader -39  0  -245 753 

Resultat efter finansiella poster -4 431 934  -3 296 437  -15 757 798 

Skatt på årets resultat 0  0  0 

Periodens resultat -4 431 934  -3 296 437  -15 757 798
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Balansräkning 2020 2019 2019
 31 mars 31 mars 31 dec

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar   

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

Finansiella anläggningstillgångar   

Andra långfristiga fordringar  43 780      43 780      43 780    

Summa anläggningstillgångar  5 982 055      5 982 055      5 982 055    

Omsättningstillgångar   

Kortfristiga fordringar   

Övriga fordringar  196 822      146 455      159 072    

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  46 157      142 612      115 074    

Kassa och bank  3 982 483      6 504 552      8 162 115    

Summa omsättningstillgångar  4 225 462      6 793 619      8 436 261    

Summa tillgångar  10 207 517      12 775 674      14 418 316   

 2020 2019 2019
 31 mars 31 mars 31 dec

Eget kapital och skulder

Eget kapital   

Bundet eget kapital  2 939 739      2 536 902      2 939 739    

Fritt eget kapital   

Överkursfond  37 871 020      24 269 432      37 871 020    

Balanserat resultat -28 659 391     -12 901 593     -12 901 593    

Periodens resultat -4 431 934     -3 296 437     -15 757 798    

Summa eget kapital  7 719 434      10 608 304      12 151 368    

Kortfristiga skulder   

Leverantörsskulder  1 394 928      748 516      969 186    

Övriga kortfristiga skulder  215 853      184 701      257 087    

Upplupna kostnader och förutbetalda kostnader  877 302      1 234 153      1 040 675    

Summa kortfristiga skulder  2 488 083      2 167 370      2 266 948    

Summa eget kapital och skulder  10 207 517      12 775 674      14 418 316   

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

Eget kapital 2019-01-01  2 499 975     –        23 306 359     -12 901 593      12 904 741    

Utbyte konvertibla  
skuldebrev 2019-01-14  36 927       963 073       1 000 000    

Kvittningsemission brygglån   85 724      3 021 776       3 107 500    

Företrädesemission   317 113      11 178 220       11 495 333    

Emissionskostnader   -598 408      -598 408    

Registrering   402 837     -402 837       

Flytt överkursfond   -23 306 359      23 306 359     

Periodens resultat    -15 757 798     -15 757 798    

Utgående balans 2019-12-31  2 939 739      –        14 564 660     -5 353 032      12 151 368    

Periodens resultat    -4 431 934     -4 431 934    

Utgående balans 2020-03-31  2 939 739      –        14 564 660     -9 784 966      7 719 434    

  3 mån 3 mån 12 mån
 jan-mar jan-mar jan-dec
 2020 2019 2019

Justerat eget kapital 7 719 434  10 608 304  12 151 368 

Soliditet, % 75,6  83,0  84,3 

Kassalikviditet 1,7  3,1  3,7 

Utdelning 0,00  0,00  0,00 

Resultat per aktie -0,30  -0,26  -1,07 

Eget kapital per aktie 0,53  0,84  0,83 

Antal anställda vid periodens slut 2  2  2 

Nettoinvestering, materiella anläggningstillgångar 0  0  0 

Nettoinvestering, immateriella anläggningstillgångar 0  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
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 jan-mar jan-mar jan-dec
 2020 2019 2019

Den löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster -4 431 934  -3 296 437  -15 757 798 

Kassaflöde före förändringar av rörelsekapital -4 431 934  -3 296 437  -15 757 798 

Förändringar av rörelsefordringar 31 167  43 629  58 549 

Förändringar av rörelseskulder 221 135  -936 776  -837 195 

Förändring av rörelsekapitalet 252 302  -893 147  -778 646 

Kassaflöde från den löpande verksamheten -4 179 632  -4 189 584  -16 536 444 

Investeringsverksamheten   

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar 0  0  0 

Förvärv av finansiella anläggningstillgångar 0  0  0 

Kassaflöde från investeringsverksamheten 0  0  0 

Finansieringsverksamheten   

Nyemission 0  0  14 004 423 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0  0  14 004 423 

Periodens kassaflöde -4 179 632  -4 189 584  -2 532 021 

Likvida medel vid periodens början 8 162 115  10 694 136  10 694 136 

Likvida meddel vid periodens slut 3 982 483  6 504 552  8 162 115 

Kassaflödesanalys

Denna information är sådan information som Redwood Pharma AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. 
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 maj 2020.


