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Q1, förkortat räkenskapsår 
2022-05-01 till 2022-07-31 
Arcede Pharma (publ), 556650-7330 

 
 
 
 
   
 
 
 
 

 
• Nettoomsättningen uppgick till 0 KSEK (0). 

• Resultatet efter finansiella poster uppgick till -1 881 KSEK 
• Resultatet per aktie uppgick till - 0.32 SEK 

• Soliditeten1 uppgick per 2022-07-31 till 96.19% 
 
 
 
 
 

 Den 9:e maj offentliggjorde Respiratorius förslaget till årsstämman om en utdelning av 
dotterbolaget Arcede Pharma AB (Arcede). 
Styrelsen för Respiratorius AB (publ) offentliggjorde under första kvartalet 2022 sin 
avsikt att dela ut och särnotera Respiratorius projekt relaterade till kronisk obstruktiv 
lungsjukdom (KOL), astma samt en metod att diagnosticera hjärt- och kärlsjukdomar 
genom en utdelning av aktier i ett dotterbolag som noteras på Spotlight Stock Market.  
Årsstämman den 9 juni 2022 beslutade om utdelning av samtliga aktier i bolaget 
Arcede Pharma till Respiratorius aktieägare och en notering av Arcede Pharma på 
Spotlight Stock Market, varvid en utdelning av aktierna i Arcede Pharma enligt de så 

kallade Lex Asea-reglerna2, skulle ske.  

 
1 Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital. 
2 Lex Asea innebär i korthet att ett moderbolag under vissa förutsättningar kan dela ut bolagets aktier i ett dotterbolag till sina aktieägare 
utan att någon omedelbar beskattning aktualiseras av utdelningen för aktieägare som är obegränsat skattskyldiga i Sverige (istället fördelas 
aktieägarens anskaffningsutgift för aktierna i moderbolaget ut på aktierna i moderbolaget och de erhållna aktierna i dotterbolaget).  
 

SAMMANFATTNING AV KVARTALSRAPPORT 1, FÖRKORTAT RÄKENSKAPSÅR 2022 
 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN 
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 Handeln i Arcede Pharma AB inleddes den 29:e juni på Spotlight Stock Market. 

 Sydafrikanska patentverket (Patents, Trade Marks, Designs and Copyright Office) 
meddelade i mitten av sommaren att man beviljat patentansökan för RESP9000-serien 
(NOVEL BRONCHODILATING HETERO-LINKED AMIDES), vilken innefattar 
läkemedelskandidaten RCD405. 
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  VD har ordet 
 

 
Den första perioden i det brutna räkenskapsåret, 1 maj 2022 till 30 juli 2022, har varit 
intensiv, då uppdelningen från Respiratorius skulle genomföras och färdigställas, vilket 
resulterade i en hel del administrativt arbete.  
 
Fokus har naturligtvis varit att driva RCD405-projektet framåt och en hel del nya 
farmakologidata har genererats som ytterligare ökar vår förståelse av substansens 
verkningsmekanism. Samtidigt pågår de påbörjade toxikologistudierna i två olika djurslag 
(råtta och hund) med kontinuerlig rapportering av data. Alla delstudier samt den avslutande 4-
veckors-studien i råtta är avslutade men alla resultat är ännu inte rapporterade, framförallt 
återstår de slutliga analyserna och utvärderingarna. Kliniska data visar emellertid inga 
oväntade eller oönskade effekter. Delstudierna i hund pågår och måste avslutas innan den 
slutliga 4-veckors-studien kan påbörjas. Inför detta krävs en hel del planering och 
koordinering mellan alla parter som är involverade, i allt från framställning (syntetisering) av 
den aktiva substansen (API), malning av API till ett inhalerbart pulver, samt inställning och 
optimering av tekniken som används för inhalation i djurstudierna. Resultaten från 
toxikologistudierna är avgörande för när vi kan påbörja de tilltänkta första studierna i 
människa, samt även hur dessa kan utformas. Då studierna är långdragna och kräver 
noggranna utvärderingar kommer det att krävas en del tålamod den närmaste tiden innan alla 
resultat är på plats, framförallt eftersom flera av analyserna görs efter avslutad studie.  
 
Ytterligare formuleringsstudier har utförts och den kontrakterade delen är nu avslutad. 
Försöken har visat att vår substans, RCD405, har goda karaktäristika för att enkelt kunna 
inhaleras med hjälp av kommersiellt tillgängliga och lättanvända engångsinhalatorer från 
Iconovo. Detta bådar gott inför de kommande kliniska studierna då förmodligen endast 
enklare justeringar och förbättringar behöver göras vad gäller den slutliga inhalerade 
produkten.  
 
Godkännandet från det sydafrikanska patentverket för RESP9000-serien (NOVEL 
BRONCHODILATING HETERO-LINKED AMIDES) är en positiv nyhet som ytterligare 
stärker det globala patentskyddet. Sedan tidigare har patent för RCD405 och substansserien 
RESP9000 beviljats i flera europeiska länder.  
 
En spännande och innehållsrik höst ligger framför oss och jag ser med tillförsikt fram emot att 
leda Arcede Pharma i denna fas av utvecklingen och tackar alla aktieägare för ert förtroende.  
 
 
Mia Lundblad, VD 
Arcede Pharma AB  
 



 
 
 

Kvartalsrapport 1, maj-juli 2022| Arcede Pharma AB (publ), org. nummer: 556650-7330 

 
 

AFFÄRSIDÉ OCH STRATEGI 

Arcede ska vara en attraktiv partner för akademiska forskargrupper, bioteknikbolag och 
globala läkemedelsföretag genom att erbjuda unik kompetens i den tidiga delen av 
värdekedjan, d.v.s. som en länk mellan den akademiska forskningen och den senare kliniska 
och kommersiella fasen. Bolaget har för avsikt att på ett relativt tidigt stadium tillföras 
kunskap och resurser från globala samarbetspartners för att minimera tiden fram till lansering.  
Arcede har som strategi att i en relativt tidig fas söka partners som tar på sig det finansiella 
och operativa ansvaret att utveckla en färdig produkt. Den typ av partners bolaget söker har 
ekonomiska resurser, erfarenhet av större kliniska studier och upparbetade kontakter med 
registreringsmyndigheter. Dessa partners ska också i framtiden kunna tillverka, marknadsföra 
och sälja de registrerade läkemedel som utvecklingsarbetet kan resultera i.  
Tidpunkten för att teckna avtal med läkemedelsbolag är affärsbeslut som avgörs av kostnader, 
risk, behov av kompetens och förväntat tillfört värde jämfört med att driva projekten vidare i 
egen regi. Ett samarbetsavtal ska säkerställa att projekten på ett lämpligt stadium tillförs 
resurser som annars skulle vara svåra att uppbringa.  
Det ligger i bolagets eget intresse att utan avkall på säkerhet, kompetens och kvalitet verka för 
att tiden fram till att ett läkemedel lanseras blir så kort som möjlig. 

VISION 

Arcedes vision är att bidra till att mildra det mänskliga lidandet som uppkommer till följd av 
främst respiratoriska sjukdomar. Genom att vara den innovativa länken mellan tidig forskning 
och senare klinisk utveckling har Arcede som mål och drivkraft att utveckla nya läkemedel 
som förbättrar livskvaliteten och förlänger livet för patienterna. Samtidigt skapas även 
långsiktig värdetillväxt för aktieägarna. 

ORGANISATION 

Respiratorius AB drev fram till slutet av april 2022 två av varandra oberoende projekt, ett i 
sen fas inom onkologi (VAL001) och ett i tidig fas inom kronisk obstruktiv lungsjukdom 
(KOL) och astma (RCD405). Då dessa två projekt inte ansågs skapa några synergier eller 
andra fördelar för respektive projekt, beslutades det att per den 28 april 2022, ingå ett 
rörelseöverlåtelseavtal med Respiratorius AB (publ) enligt vilket Arcede Pharma förvärvade 
hela Respiratorius verksamhet relaterad till KOL och astma samt en metod för att 
diagnosticera hjärt- och kärlsjukdomar. I rörelseöverlåtelsen ingick samtliga immateriella 
rättigheter inklusive patent och patentansökningar relaterade till projekten RESP9000, 
RESP3000, RESP1000 och RESP-HSAT. En utvärdering pågår med avseende på huruvida 
fortsatt utveckling av dessa projekt skall ske. För närvarande pågår emellertid ingen forskning 

ARCEDE PHARMA 
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utom den forskning och utveckling som är kopplad till RCD 405. I samband med 
rörelseöverlåtelsen överfördes också samtliga avtal som kan hänföras till den överlåtna 
verksamheten till Arcede. 

KONCERNSTRUKTUR 

Behovet av kompetens kommer att variera över tid under projektets gång och kommer att 
upphandlas då det anses nödvändigt. Tills vidare består Arcede Pharma endast av VD, som 
löpande rapporterar till styrelsen. VD har dessutom tät kontakt med styrelseordföranden.  
 

PROJEKTPORTFÖLJ 

RESP9000 
RCD405 tillhör RESP9000-familjen. RCD405 är bolagets “lead-candidate” som för 
närvarande studeras i toxikologiska studier med målet att använda dessa data för en ansökan 
hos regulatoriska myndigheter om att starta de första kliniska studierna. RCD405 har anti-
inflammatoriska samt luftvägsrelaxerande egenskaper, motsvarande effekterna som 
observerades i RESP1000. Patentansökningar för RESP9000-serien har beviljats i ett flertal 
länder i Europa.   
 
RESP3000  
RESP3000-projektet utgörs av en serie substanser för att diagnosticera hjärt- och 
kärlsjukdomar med hjälp av en så kallad PET-kamera. Inget ytterligare utvecklingsarbete 
planeras för projektet.  
 
RESP1000 
RESP1000-projektet utgörs av en serie substanser med bronkdilaterande och anti-
inflammatoriska egenskaper. Inget ytterligare utvecklingsarbete planeras för projektet. 

AKTIEN 

Aktien i Arcede Pharma (kortnamn: ARCEDE) listades den 29 juni 2022 på Spotligth Stock 
Market, ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn, som driver en 
handelsplattform som benämns MTF (Multilateral Trading Facility).  

Den 31 juli 2022 uppgick antalet aktier i bolaget till 5 846 322. Det finns ett aktieslag där 
varje aktie medför lika rätt till andel i bolagets tillgångar och resultat samt berättigar till en 
röst på bolagsstämman. 
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PRINCIPER FÖR DELÅRSRAPPORTENS UPPRÄTTANDE 

Delårsrapporten har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens 
allmänna råd. I det fall det saknas ett allmänt råd har i förekommande fall vägledning hämtats 
från Redovisningsrådets rekommendationer.  

GRANSKNING AV REVISOR 

Denna kvartalsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.  

KALENDARIUM 2022/2023 

 Halvårsrapport (1 maj-30 oktober 2022):  5 december 2022 

 Bokslutskommuniké 2022:   13 februari 2023 

 Årsstämma:     12 maj 2023 

AVLÄMNANDE AV KVARTALSRAPPORT 1, 2022 

Styrelsen och verkställande direktören intygar härmed att bokslutskommunikén för perioden 
maj-juli 2022 ger en rättvisande översikt av Arcede Pharma AB:s verksamhet. 

 

Lund, 23 september 2022 
Arcede Pharma (publ) 
Styrelsen och verkställande direktören 

 

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA: 

Mia Lundblad, VD 
Arcede Pharma (publ) 
Telefon: 0723 122744 
E-post: mia.lundblad@arcedepharma.com  
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RESULTATRÄKNING 

    
  2022-05-01     

  2022-07-31     

(KSEK) 3 mån 2021-12-31  2020-12-31  

Nettoomsättning 0 0 0 

Övriga rörelseintäkter 0 0 0 

        

Bruttoresultat 0 0 0 

Forsknings och utvecklingskostnader -1 475 0 0 

Administrativa kostnader -1 257 0 0 

Övriga kostnader 0 0 0 

Aktiverade patent- och utvecklingskostnader 1 475 0 0 

Rörelseresultat före avskrivningar -1 257 0 0 

       

Avskrivningar -624 0 0 

Rörelseresultat efter avskrivningar -1 881 0 0 

       

Resultat från finansiella investeringar 0 0 0 

Resultat efter finansiella poster -1 881 0 0 

       

Skatt 0 0 0 

Årets resultat -1 881 0 0 

 

BALANSRÄKNING 

        

        

(KSEK) 2022-07-31 2021-12-31 2020-12-31  

Tillgångar       

Immateriella anläggningstillgångar 25 808 0 0 

Materiella anläggningstillgångar 0 0 0 

Finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 

Summa anläggningstillgångar 25 808 0 0 

        

Summa omsättningstillgångar 23 743 0 0 

Summa tillgångar 49 551 0 0 

        

        

Skulder och eget kapital       

Summa eget kapital 47 665 0 0 

Långfristiga skulder 0 0 0 

Kortfristiga skulder 1 886 0 0 

Summa eget kapital och skulder 49 551 0 0 
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KASSAFLÖDESANALYS 

        
  2022-05-01     

  2022-07-31     

(KSEK) 3 mån 2021-12-31  2020-12-31  

        

Kassaflöde från rörelsen under perioden -1 257     

Förändring i rörelsekapital 1373     

Kassaflöde från rörelse efter förändring av rörelsekapital 116 0 0 

        

Kassaflöde från investeringsverksamheten -1 475     

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0     

        

Periodens kassaflöde -1 359 0 0 

        

Kassa / bank vid periodens början 24 534     

Kassa / bank vid periodens slut 23 175 0 0 

        

Huvudbok 23 175     

 
 

FÖRÄNDRING EGET KAPITAL, 2022-05-01 till 2022-07-31 

 

(SEK) Aktiekapital 
Ej registrerat 

aktiekapital 
Bundna 
reserver 

Fria 
reserver Årets resultat 

            

Belopp vid periodens ingång 100 400 0 49 055 -9 
Omföring av resultat       -9 9 
Fond för utvecklingskostnader           
Registrerad nyemission 400 -400   0   
Pågående nyemission           
Emissionskostnader           
Periodens resultat         -1 881 

Belopp vid periodens utgång 500 0 0 49 046 -1 881 

 


