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Helår: 2022-05-01 till 2022-12-31 

 Nettoomsättningen uppgick till 0 SEK (0). 

 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 4 869 KSEK. 

 Resultatet per aktie1 uppgick till -0.83 SEK. 

 Soliditeten2 uppgick per 2022-12-31 till 95.08%. 
 
 

Kvartalsrapport 3: 2022-11-01 till 2022-12-31 

 Nettoomsättningen uppgick till 0 SEK (0). 

 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 1 203 KSEK. 

 Resultatet per aktie1 uppgick till -0.21 SEK. 
 
 
 
 

 Den 9:e maj offentliggjorde Respiratorius förslaget till årsstämman om en utdelning av 
dotterbolaget Arcede Pharma AB (Arcede). 

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

 Skatteverket publicerade information om fördelning av anskaffningsutgiften med 
tillämpning av de s.k. lex Asea-reglerna. Enligt dessa regler anges att av den ursprungliga 
anskaffningsutgiften för aktier i Respiratorius ska 71 procent hänföras till aktier i 
Respiratorius och 29 procent till aktier i Arcede Pharma. 

 Den första delen av det toxikologiska programmet med RCD405 avslutades och visade att 

 
1 Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 5 846 322 aktier (2022-12-31). 
2 Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital. 
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substansen tolererades väl och att inga oväntade effekter eller biverkningar observerades 
vid upprepad dosering under 4 veckor med höga doser. 

 Det japanska patentverket meddelade att de avser bevilja patentansökan för RCD405. Ett 
formellt meddelande om ”Notice of Allowance” från patentverket i Japan mottogs. 

 

 
 

 Ledande experter inom lungfarmakologi och lungmedicin har engagerats som rådgivare 
till Arcede Pharma. 

 Kanadensiska patentverket har meddelat slutföreläggande för RCD405. 
  

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT 
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VD har ordet 
 

 
Arcede Pharmas resa inleddes den 28 april 2022 då Bolaget ingick ett rörelseöverlåtelseavtal 
med Respiratorius AB (”Respiratorius”). Arcede Pharma redovisar därmed ett förkortat 
räkenskapsår, som sträcker sig från 1 maj till 31 december 2022. De studier som pågick vid 
tiden för avtalet med Respiratorius fortsatte som planerat i Arcede Pharmas regi. 
 
En stor händelse för Bolaget var noteringen på Spotlight Stock Market den 29 juni. Därefter 
har året varit fyllt av diverse aktiviteter, och vi har fått ett antal viktiga avtal på plats, bl.a. 
med våra nu engagerade vetenskapliga rådgivare, som båda har lång och gedigen erfarenhet 
inom lungmedicin och lungfarmakologi. Konstruktiva möten och diskussioner har redan 
hållits och tillgången till det nätverk inom läkemedelsutvecklingsområdet för respiratoriska 
sjukdomar som professor Clive Page har byggt upp genom åren utgör naturligtvis en stor 
tillgång. Tillsammans med professor Arne Egestens grupp påbörjades dessutom försök som 
kommer att fullföljas under våren och som har till syfte att få en bättre förståelse för 
verkningsmekanismen av RCD405. Samarbetet med våra vetenskapliga rådgivare kommer att 
stärka vidareutvecklingen av RCD405 och säkerställa att våra utvecklingsplaner och strategier 
granskas kritiskt och att arbetet genomförs så effektivt som möjligt.  
 
Under året både påbörjades och avslutades ett antal viktiga studier där toxikologistudierna 
utgör en betydelsefull del och i skrivande stund pågår en analys av data från den ena av de två 
studierna. Inga oväntade resultat har hittills påvisats men definitivt besked kan först ges när en 
final rapport finns på plats. Den sista och avslutande studien har emellertid, som tidigare 
meddelats, försenats på grund av begränsad tillgång på djur vilket leder till att också därpå 
följande aktiviteter till viss del kommer att senareläggas. Det är naturligtvis olyckligt att det 
sker en fördröjning men bolaget måste undvika att ingå omfattande avtal innan dessa studier 
är i hamn, då de har avgörande betydelse för den fortsatta utvecklingen av RCD405.  
 
Av vikt att nämna är även de initiala formuleringsförsöken som gjorts under året av Iconovo 
och som visar att RCD405 har egenskaper som lämpar sig väl för att kunna formuleras som 
ett inhalerat pulver med hjälp av en inhalator.  
 
Under året meddelade patentverken i Japan samt Sydafrika att de avser bevilja 
patentansökningarna för RCD405. Efter att de formella avgifterna är betalda kommer patenten 
i respektive länder att beviljas, vilket ger Arcede Pharma marknadsexklusivitet till och med 
2039. Glädjande besked meddelades även från Kanada i slutet av januari då det kanadensiska 
patentverket informerade att de avser bevilja patentansökan där RCD405 ingår. 
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Arcede Pharma befinner sig in i en spännande och betydelsefull period och vi ser fram emot 
en intensiv vår. Jag vill tack alla aktieägare och investerare för förtroendet och hoppas på 
fortsatt stöd under det kommande året. 
 
 
Mia Lundblad, VD 
Arcede Pharma AB  
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BAKGRUND 

Den 28 april 2022 ingick Arcede Pharma ett rörelseöverlåtelseavtal med Respiratorius AB 
(”Respiratorius”) enligt vilket Arcede förvärvade hela Respiratorius verksamhet relaterad till 
kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL), astma samt en metod att diagnosticera hjärt- och 
kärlsjukdomar. I rörelseöverlåtelsen ingick samtliga immateriella rättigheter inklusive patent 
och patentansökningar relaterade till projekten RESP9000, RESP3000, RESP1000 och 
RESP-HSAT. I samband med rörelseöverlåtelsen överfördes också samtliga avtal hänförliga 
till den överlåtna verksamheten till Arcede. Rörelsen överläts i befintligt skick och 
Respiratorius ställde således inte några garantier till Arcede. Köpeskillingen för rörelsen 
uppgick till cirka 25 MSEK, vilken reglerades kontant. För att finansiera den kontanta 
köpeskillingen samt Arcedes framtida kapitalbehov tillsköt Respiratorius i samband med 
rörelseöverlåtelsen totalt cirka 50 MSEK till Arcede, dels i form av en kontant nyemission om 
cirka 0.5 MSEK, dels i form av ett aktieägartillskott om cirka 49.5 MSEK.  
Beslutet att dela upp verksamheterna i två separata bolag togs mot bakgrund av att projekten, 
som tidigare drevs i regi av Respiratorius, befann sig i helt olika utvecklingsskeden, vilket 
inte ansågs skapa några synergier inom bolaget bortom allmän kunskap inom 
läkemedelsutveckling. 
 
Informationen i denna rapport ska läsas tillsammans med Arcede Pharmas reviderade 
årsredovisningar för räkenskapsåren 2020, 2021 och det förkortade räkenskapsåret 2022 
inklusive tillhörande noter och revisionsberättelser, vilka återfinns i det Memorandum som 
publicerades 2022-06-21.  
Eftersom rörelseöverlåtelseavtalet med Respiratorius ingicks den 28 april så beslutades det att 
lägga om räkenskapsåret för Arcede Pharma så att det omfattar perioden från 2022-05-01 till 
2022-12-31, vilket därmed blir ett förkortat räkenskapsår. Denna bokslutskommuniké 
omfattar därmed perioden 1 maj 2022 till 31 december 2022 inklusive den tredje 
kvartalsrapporten som sträcker sig från november till december (2022-11-01 till 2022-12-31).  
På grund av de ovan beskrivna transaktionerna är resultaten i de redovisade perioderna i 
denna rapport inte jämförbara.  
 

AFFÄRSIDÉ OCH STRATEGI 

Arcede Pharma 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 tillföras kunskap och resurser från globala 
samarbetspartners för att minimera tiden fram till lansering.  
Arcede Pharma 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 

ARCEDE PHARMA 
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söker har ekonomiska resurser, med erfarenhet av klinisk läkemedelsutveckling i de senare 
och mer resurskrävande faserna inom det relevanta terapiområdet. 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 

Arcede Pharmas 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 Pharma 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. Utvecklingsprojektet RESP9000 där RCD405 utgör 
läkemedelskandidaten är det som fokuseras på för tillfället. En utvärdering pågår med 
avseende på huruvida fortsatt utveckling av övriga projekt skall ske. För närvarande pågår 
endast forskning och utveckling som är kopplad till RCD405.  

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 läkemedelskandidat (lead 
candidate) som för närvarande studeras i toxikologiska studier. Dessa studier krävs för att visa 
att substansen är säker samt vilka dos- och koncentrationsbegränsningar som finns. Resultaten 
från dessa studier tillsammans med all annan data som genererats med avseende på 
molekylens säkerhet och farmakologiska samt fysikal-kemiska egenskaper kommer att utgöra 
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grunden för den dokumentation som skall ingå in den ansökan som skall skickas in till de 
regulatoriska myndigheterna om att få godkännande för att starta de första kliniska studierna 
med RCD405. RCD405 har anti-inflammatoriska samt luftvägsrelaxerande egenskaper och 
med denna dubbla verkningsmekanism anses substansen ha stor potential som behandling mot 
KOL. Patentansökningar för RESP9000-serien har beviljats i ett flertal länder i Europa samt 
även Sydafrika och Japan. Patentansökningar är även inskickade i USA och Kina. 
 
 
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. 
 

ÅRSREDOVISNING OCH ÅRSSTÄMMA  

Arcede Pharmas årsredovisning för det förkortade räkenskapsåret 1 maj—31 december 2022 
kommer att publiceras på bolagets hemsida (www.arcedepharma.com) och Spotlights hemsida 
(www.spotlightstockmarket.se) senast tre veckor före årsstämman. 

Arcede Pharmas årsstämma för det förkortade räkenskapsåret 1 maj - 31 december 2022 hålls 
måndagen den 15 maj 2023. Plats och tid för årsstämman kommer att publiceras i samband 
med kallelsen till årsstämman. 

Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen för bolaget och koncernen liksom fullständiga 
förslag till beslut och övriga handlingar inför årsstämman, kommer att hållas tillgängliga på 
bolagets kontor, Scheeletorget 1 i Lund samt på bolagets hemsida (www.arcedepharma.com) 
senast från och med tre veckor före årsstämman samt skickas till de aktieägare som begär det 
och uppger sin postadress. Kopior av handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på 
årsstämman. 

FÖRSLAG TILL DISPOSITION AV BOLAGETS RESULTAT 

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för det förkortade räkenskapsåret 
1 maj-31 december 2022. 

AKTIEN 

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

Den 31 december 2022 uppgick antalet aktier i bolaget till 5 846 322, antalet aktier den 31 
maj var detsamma (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 BOKSLUTSKOMMUNIKÉNS UPPRÄTTANDE 

Bokslutskommunikén 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 2023 

 Bokslutskommuniké 2022:   13 februari 2023 

 Årsstämma (maj-december 2022):   15 maj 2023 

 Kvartalsrapport 1 2023:    15 maj 2023 

 Halvårsrapport 2023:    28 augusti 2023 

 Kvartalsrapport 3 2023:    10 november 2023 

AVLÄMNANDE AV BOKSLUTSKOMMUNIKÉ, 2022 

Styrelsen och verkställande direktören intygar härmed att bokslutskommunikén för det 
förkortade räkenskapsåret 2022 (1 maj 2022 till 31 december 2022) inklusive kvartalsrapport 
3 för perioden 1 november till 31 december 2022 ger en rättvisande översikt av Arcede 
Pharma AB:s verksamhet. 

 

Lund, 13 februari 2023 
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 

(KSEK) 

2022-11-01 2021-10-01 2022-05-01 2021-01-01 

2022-12-31 2021-12-31 2022-12-31 2021-12-31 

2 mån 3 mån 8 mån 12 mån 

          

Nettoomsättning 0 0 0 0 

Övriga rörelseintäkter 44 0 97 0 

Bruttoresultat 44 0 97 0 

Forsknings- och utvecklingskostnader -1 469 0 -6 116 0 

Administrativa kostnader -831 6 -3 292 -1 

Övriga kostnader 0 0 0 0 

Aktiverade patent- och utvecklingskostnader 1 469 0 6 106 0 

Rörelseresultat före avskrivningar -787 6 -3 205 0 

          

Avskrivningar -416 0 -1 664 0 

Rörelseresultat efter avskrivningar -1 203 6 -4 869 0 

          

Resultat från finansiella investeringar 0 0 0 0 

Resultat efter finansiella poster -1 203 6 -4 869 0 

Skatt 0 0 0 0 

Årets resultat -1 203 6 -4 869 0 

 
 

BALANSRÄKNING 

(KSEK) 
    

2022-12-31 2021-12-31 
    

      

TILLGÅNGAR     

Immateriella anläggningstillgångar 29 398 0 

Materiella anläggningstillgångar 0 0 

Finansiella anläggningstillgångar 0 0 

Summa anläggningstillgångar 29 398 0 

      

Summa omsättningstillgångar 17 591 73 

Summa tillgångar 46 989 73 

      

SKULDER OCH EGET KAPITAL     

      

Summa eget kapital 44 677 66 

Långfristiga skulder 0 0 

Kortfristiga skulder 2 312 7 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 46 989 73 
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KASSAFLÖDESANALYS 

(KSEK) 

2022-05-01 2021-05-01 2021-01-01 

2022-12-31 2021-12-31 2021-12-31 

8 mån 8 mån 12 mån 

        
Kassaflöde från rörelsen under perioden -3 205 0 0 

Förändring i rörelsekapital 1 475 0 0 

Kassaflöde från rörelse efter förändring av rörelsekapital -1 730 0 0 

        

Kassaflöde från investeringsverksamheten -6 105 0 0 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 0 0 

        

Periodens kassaflöde -7 835 0 0 

        

Kassa / bank vid periodens början 24 534 2 2 

Kassa / bank vid periodens slut 16 699 2 2 

 

FÖRÄNDRING EGET KAPITAL 

(KSEK) Aktiekapital 
Ej reg 

aktiekapital 
Bundna 
reserver 

Fria reserver 
Årets 

resultat 

           

Belopp vid periodens ingång 100 400 0 49 055 -9 

           

Omföring av resultat       -9 9 

Registrerad nyemission 400 -400      

Periodens resultat         -4 869 

            

Belopp vid periodens utgång 500 0 0 49 046 -4 869 

 


