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Perioden 1 januari – 30 juni 2020

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

 Rörelseresultatet för perioden uppgick till 
 -8 026 (-7 625) Tkr.

 Resultat per aktie för perioden var  
-0,54 (-0,60) kr

Perioden 1 april – 30 juni 2020

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

 Rörelseresultatet för perioden uppgick till  
-3 594 (-4 329) Tkr.

 Resultat per aktie för perioden var -0,24 
(-0,34) kr

Väsentliga händelser under rapportperioden

 I samband med konvertibelemissioner 
under perioden juli 2018 – januari 2019 
gav Redwood Pharma ut 287 958 
teckningsoptioner. Innehavararen av 
teckningsoptionerna utnyttjade samtliga dessa 
för teckning av 293 716 nya aktier. Redwood 
Pharma tillfördes därigenom ca 2,1 Mkr.

 Bolaget tog upp ett brygglån från Formue 
Nord Markedsneutral A/S på 4,5 MSEK och 
gav ut 937 025 teckningsoptioner (TO3) till 
befintliga aktieägare. Vidare gavs 81 818 
optioner av serie TO3 ut till Formue Nord.

Väsentliga händelser  
efter rapportperiodens utgång

 Ett nytt patent för exklusiv användning av 
östrogener vid behandling av ögontorrhet 
beviljades i USA. Det nya patentet kommer 
att komplettera det befintliga patentskyddet 
för RP101, vilket inkluderar användning av 
IntelliGel i USA. Därmed kommer Redwood 
Pharmas östrogenbehandling vara väl 
skyddad, genom exklusivitet både för 
användning av den aktiva substansen och för 
drug delivery-systemet.
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Martin Vidaeus,  
VD Redwood Pharma

Efter publicering av framgångsrika resultat från 
den kliniska Fas II-prövningen med RP101, vår 
läkemedelskandidat för behandling av kroniskt torra 
ögon hos kvinnor efter klimakteriet, går vi nu vidare 
med både affärsdiskussioner samt utvecklingsarbete 
för att effektivt underlätta och driva projektet mot den 
avslutande fasen av kliniska tester. Behandling av torra 
ögon fortsätter att vara en spännande affärsmöjlighet 
och Redwood Pharma befinner sig i diskussioner 
med potentiella partners för RP101. Som en följd av 
de spännande resultaten i studien genomför bolaget 
nu även en utvärdering av möjligheterna att ytterligare 
bredda portföljen mot torra ögon med en produkt riktad 
till både män och kvinnor med en lindrigare form av 
sjukdomen. 

Med en åldrande befolkning och tillkomsten av nya 
behandlingar förväntas den globala marknaden gällande 
torra ögon med måttliga till svåra besvär, DED, växa 
med ca 4,3% årligen till över 8 miljarder USD 2030 
(TMR 2020). Existerande terapier som cyklosporin och 
Iifitegrast behandlar enbart inflammation i samband med 
torra ögon, vilket inte räcker för att tillgodose behoven 
hos en mycket diversifierad patientmålgrupp. Studier 
visar att över 60% av patienter med DED avbryter 
behandlingen inom 12 månader efter behandlingsstart1. 
Idag diagnostiseras över 16 miljoner amerikaner med 
DED, men endast 2 miljoner får behandling2. Den 
kommersiella potentialen har aldrig varit större.

Prevalensen av DED har visat sig vara dubbelt så hög 
för kvinnor än för män och mer än tre gånger högre för 
individer över 50 år3. Det är välkänt att DED kan orsakas 
eller förvärras av en mängd biologiska orsaker, inklusive 
hormonella förändringar för kvinnor i klimakteriet. RP101 
erbjuder en ny behandlingsväg genom att använda en 
låg dos östrogenanalog för att återställa den naturliga 

tårfilmen. Östrogen är naturligt förekommande i kroppen 
(särskilt hos kvinnor). Resultaten från den kliniska Fas 
II-prövningen med RP101 visar på både effektivitet och
säkerhet av östrogen applicerat topikalt för att lindra
både tecken och symptom på DED hos kvinnor efter
klimakteriet, den enskilt största målgruppen på den
globala marknaden.

RP101 är nu redo att fortsätta in i nästa utvecklingsfas. 
För att påbörja kliniska Fas III-prövningar krävs bl.a. 
prekliniska långtidsstudier avseende toxikologi, kliniska 
tester av kompabilitet med kontaktlinser samt produktion 
av testmaterial för dessa tester och studier. Vi förbereder 
oss nu aktivt för detta.

Framtiden för RP101 och dess kommersiella potential 
ser allt ljusare ut. Redwood Pharma fick nyligen bekräftat 
att det amerikanska patentverket, USPTO, kommer att 
bevilja utökat patentskydd för terapeutisk användning av 
östrogen för behandling av DED i USA. Detta innebär att 
RP101 får ytterligare patentskydd på den största globala 
marknaden för torra ögonterapier. Redwood Pharma 
och framtida partners kommer nu ha ett brett skydd på 
marknaden för både exklusiv användning av den aktiva 
substansen och av drug delivery-plattformen. 

Jag vill tacka våra aktieägare för deras fortsatta stöd och 
ser fram emot att rapportera mer spännande nyheter 
under de kommande månaderna.

’’ RP101 har fått utökat
patentskydd på den största 
globala marknaden för torra 
ögonterapier  ’’

VD har ordet

[1] White D., et.al. “Real-World Treatment Patterns of Cyclosporine 
Ophthalmic Emulsion and Lifitegrast Ophthalmic Solution Among 
Patients with Dry Eye”. Clinical Ophthalmology 2019:13 2285-2292.

[2] Farrand K.F., et. Al. “Prevalence of Diagnosed Dry Eye Disease 
in the United States Among Adults Aged 18 Years and Older”. Am J 
Ophthalmol 2017 Oct;182:90-98

[3] Ibid.
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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 kan 
bolaget komma 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. 
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 – 30 juni 2020. Rapporterade  
Övriga rörelseintäkter avser Valutakursvinster.  
Bolagets kostnader avser till huvudsaklig del 
utvecklings-, projekt- och administrativa kostnader.

Rörelseresultat

Rörelseresultatet för perioden 1 januari – 30 juni 2020 
uppgår till -8 026 (-7 625) Tkr. Rörelseresultatet för 
perioden 1 april – 30 juni 2020 uppgår till  
-3 594 (-4 329) Tkr. 

Finansiell ställning och likviditet

Bolagets likvida medel uppgick den 30 juni 2020 till 
6 345 (4 726) Tkr. Soliditeten uppgick till 48 (55) %. 
Bolagets eget kapital uppgick till 6 287 (6 280) Tkr.

Under maj månad har tidigare utgivna teckningsoptioner 
utnyttjas vilket har inneburit en nyteckning av 
sammanlagt 293 716 aktier. Bolaget har därigenom 
tillförts ca 2,1 Mkr.

Bolaget har under juni månad beslutat att ge ut 
ytterligare sammanlagt 937 025 teckningsoptioner 
vederlagsfritt till befintliga aktieägare. För varje helt 
sextontal (16) aktier erhölls en (1) teckningsoption av 
serie TO3. Varje sådan teckningsoption berättigar, under 
perioden den 5 – 16 oktober 2020, till teckning av en 
(1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs motsvarande 
70 % av det volymvägda genomsnittspriset i Redwoods 
aktie under perioden den 10 – 30 september 2020, 
dock högst 14,65 kr.

Bolaget har tillförts 4 500 Tkr via ett brygglån i juni 
månad. Lånet förfaller till betalning den 31 oktober 
2020. En uppläggningskostnad för lånet har medfört att 
bolaget utgivit ytterligare 81 818 teckningsoptioner av 
serie TO3 till Formue Nord Markedsneutral A/S.

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick 
under perioden till -3 980 (-6 968) Tkr.

Investeringar

Bolaget har under perioden 1 januari – 30 juni 
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

Aktieteckning utbyte i juni 293 716       

Utgående antal 2020-06-30  14 992 409  

  

Förändring i utestående antal aktier

5



6

Kommande rapporter

Januari – september 2020  17 nov 2020

Bokslutskommuniké 2020  17 feb 2021 

   Stockholm den 28 augusti 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 2020 2019 2019 
 apr-jun apr-jun jan-juni jan-juni jan-dec

Nettoomsättning 0  0  0  0  0   
Övriga rörelseintäkter 23 774  3 806  23 803  9 545  34 526  

Rörelsens kostnader   

Övriga externa kostnader -2 435 625  -3 164 436  -6 166 232  -5 833 093  -12 321 645 
Personalkostnader -1 182 218  -1 168 079  -1 883 535  -1 801 598  -3 224 926 
Summa rörelsens kostnader -3 617 843  -4 332 515  -8 049 767  -7 634 691  -15 546 571  

Rörelseresultat -3 594 069  -4 328 709  -8 025 964  -7 625 146  -15 512 045  

Resultat från finansiella investeringar    
Ränteintäkter 0  0  0  0  0   
Räntekostnader -262  -6  -301  -6  -245 753   
Resultat efter finansiella poster -3 594 331  -4 328 715  -8 026 265  -7 625 152  -15 757 798  

Skatt på årets resultat 0  0  0  0  0  

Periodens resultat -3 594 331  -4 328 715  -8 026 265  -7 625 152  -15 757 798 
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Balansräkning 2020 2019 2019
 30 jun 30 jun 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   192 426      252 622      159 072         
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter   492 280      547 629      115 074        

Kassa och bank   6 344 700      4 726 203      8 162 115        

Summa omsättningstillgångar   7 029 406      5 526 454      8 436 261        

Summa tillgångar   13 011 461      11 508 509      14 418 316       

 2020 2019 2019
 30 jun 30 jun 31 dec

Eget kapital och skulder

Eget kapital    
Bundet eget kapital   2 998 482      2 536 902      2 939 739        

Fritt eget kapital    
Överkursfond   1 717 573      24 269 432      37 871 020         
Balanserat resultat  9 597 685     -12 901 593     -12 901 593         
Periodens resultat -8 026 265     -7 625 152     -15 757 798         
Summa eget kapital  6 287 475      6 279 589      12 151 368        

Kortfristiga skulder    
Leverantörsskulder   1 689 161      1 764 756      969 186         
Övriga kortfristiga skulder   4 723 223      3 464 164      257 087         
Upplupna kostnader och förutbetalda kostnader   311 602      -        1 040 675         
Summa kortfristiga skulder   6 723 986      5 228 920      2 266 948        

Summa eget kapital och skulder   13 011 461      11 508 509      14 418 316       

Balansräkning
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Förändring eget kapital 

 6 mån 6 mån 12 mån 
 jan-jun jan-jun jan-dec 
 2020 2019 2019

Justerat eget kapital 6 287 475  6 279 589  12 151 368  
Soliditet, % 48,3  54,6  84,3  
Kassalikviditet 1,0  1,1  3,7  
Utdelning 0,00  0,00  0,00  
Resultat per aktie -0,54  -0,60  -1,07  
Eget kapital per aktie 0,42  0,50  0,83  
Antal anställda vid periodens slut 2  2  2  
Nettoinvestering, materiella 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

    Balanserat  

  Ej registrerat  och periodens Summa 

 Aktiekapital aktiekapital Överkursfond resultat eget 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     

Teckningsoptioner  58 743       2 103 630       2 162 373     
Periodens resultat    -8 026 265     -8 026 265    

Utgående balans 2020-06-30  2 998 482      -        16 668 290     -13 379 297      6 287 475    
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 2020 2019 2019 
 jan - jun jan - jun jan-dec

Den löpande verksamheten    
Resultat efter finansiella poster -8 026 265  -7 625 152  -15 757 798  
Kassaflöde före förändringar av rörelsekapital -8 026 265  -7 625 152  -15 757 798 

Förändringar av rörelsefordringar -410 560  -467 556  58 549  
Förändringar av rörelseskulder 4 457 038  1 124 774  -837 195  
Förändring av rörelsekapitalet 4 046 478  657 218  -778 646 

Kassaflöde från den löpande verksamheten -3 979 787  -6 967 934  -16 536 444 

Investeringsverksamheten    
Kassaflöde från investeringsverksamheten 0  0  0 

Finansieringsverksamheten    
Nyemission 2 162 372  1 000 000  14 004 423  
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 2 162 372  1 000 000  14 004 423 

Periodens kassaflöde -1 817 414  -5 967 934  -2 532 021  
Likvida medel vid periodens början 8 162 115  10 694 136  10 694 136  
Likvida medel vid periodens slut 6 344 701  4 726 202  8 162 115 

Kassaflödesanalys
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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 28 augusti 2020. 


