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Perioden 1 januari – 30 september 2020

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

 Rörelseresultatet för perioden uppgick till 
-10 215 (-11 924) Tkr.

 Resultat per aktie för perioden var -0,69 
(-1,05) kr.

Perioden 1 juli – 30 september 2020

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

 Rörelseresultatet för perioden uppgick till 
-2 188 (-4 299) Tkr.

 Resultat per aktie för perioden var -0,15 
(-0,34) kr.

Viktiga händelser under rapportperioden

 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 är Redwood Pharmas 
östrogenbehandling väl skyddad, genom 
exklusivitet både för användning av den aktiva 
substansen och för drug delivery-systemet.

 Redwood Pharma etablerade ett nytt 
utvecklingsprogram för behandling av 
mild ögontorrhet under namnet RP501. 
Programmet bygger på upptäckter i den 
nyligen genomförda kliniska Fas II-prövningen 
av RP101. IntelliGel visade på egen hand 
en signifikant aktivitet när det gällde att på 
ett säkert sätt underlätta både objektiva 
mätpunkter och subjektiva symptom på 
ögontorrhet. RP501 är avsett att behandla 
en bred patientpopulation av såväl män som 
kvinnor som drabbats av mild ögontorrhet.

Viktiga händelser  
efter rapportperiodens utgång

 Bolaget tillfördes ca 8,1 MSEK i samband 
med inlösen av teckningsoptionen TO3.
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Martin Vidaeus,  
VD Redwood Pharma

Redwood Pharma står inför ett nytt kapitel i arbetet med 
att utveckla nya terapier inom oftalmologi där det finns 
stora medicinska behov. Under våren publicerade vi 
framgångsrika resultat från den kliniska Fas II-prövningen 
av RP101. Parallellt med pågående diskussioner med 
potentiella partners om nästa fas av utveckling och 
kommersialisering av RP101 fortsätter Redwood Pharma 
arbetet framåt. Vi planerar för ytterligare studier inför 
framtida kliniska Fas III-prövningar av RP101. Dessutom 
har Redwood Pharma nu officiellt etablerat RP501, ett 
helt separat utvecklingsprogram för behandling av mild 
ögontorrhet baserat på IntelliGel.

Det finns många olika orsaker till torra ögon och därför 
finns ännu ingen enskild terapi som kan behandla alla 
som har besvär på ett lämpligt sätt. Dagens ledande 
receptbelagda terapier tar sikte på symtomatisk 
inflammation för mer besvärande DED, Dry Eye Disease. 
Patienter som har besvär av mild ögontorrhet använder 
sig av preparat med, i många fall, flera dagliga doser av 
artificiella tårar för lindring. Det är uppenbart att lindrigt 
drabbade DED-patienter skiljer sig från de som har 
måttliga till svåra problem. Det första patientsegmentet 
behöver sporadisk behandling medan det andra har mer 
allvarliga underliggande biologiska problem som kräver 
kontinuerlig daglig behandling. Vi har nu för avsikt att 
utveckla nya produkter för att möta olika patientgrupper 
med torra ögon.

RP101 utvecklas för att behandla ett stort, eftersatt 

segment av måttligt till svårt drabbade patienter - 
framförallt kvinnor efter klimakteriet. Redwood Pharma 
fann i den kliniska Fas II-prövningen av RP101 inte 
bara att den är säker och effektiv. Det konstaterades 
också att drug delivery-plattformen IntelliGel på egen 
hand kunna ge lindring till patienter drabbade av mild 
ögontorrhet. IntelliGel visade effekt i både objektiva 
mätpunkter och ett antal subjektiva symtom. Där 
många av dagens produkter inom artificiella tårar 
saknar övertygande kliniska data har IntelliGel potential 
att särskilja sig på marknaden. En nyligen genomförd 
marknadsundersökning på patienter med mild 
ögontorrhet bekräftar behovet i USA och Europa av en 
sådan ny terapi. Det nya utvecklingsprogrammet RP501 
möter behovet av tillfällig lindring för både män och 
kvinnor i alla åldrar.

Arbete pågår nu för att fastställa såväl regulatoriska 
strategier som strategier för fortsatt utveckling. Vi tror att 
det finns potential för RP501 att bli en receptfri produkt 
i både USA och Europa, vilket skulle göra utvecklingen 
både snabbare och billigare. RP501 utvidgar också 
möjligheten till fler potentiella partners eftersom 
produkten troligtvis kan säljas via icke-farmaceutiska 
kanaler. 

Jag tackar våra aktieägare för ert fortsatta stöd och ser 
fram emot att rapportera mer spännande nyheter de 
närmaste månaderna.

’’ Det finns potential för  
RP501 att bli en receptfri  
produkt i både USA  
och Europa  ’’

VD har ordet
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Om Redwood Pharma och dess marknad
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Redwood Pharma AB utvecklar ögonläkemedel inom 
områden med stora medicinska behov. Bolaget har 
två program för utveckling av behandlingar riktade mot 
personer som lider av olika former av ögontorrhet (DED). 

Det första programmet, RP101, rör utveckling av 
en produkt för behandling av måttlig till svår kronisk 
ögontorrhet hos kvinnor efter klimakteriet med en biologisk 
aktiv läkemedelssubstans. Det andra programmet, 
RP501, utvecklas för att hjälpa patienter som lider av mild 
ögontorrhet genom behandling med IntelliGel utan aktiv 
substans. IntelliGel kan sannolikt även användas för att 
förbättra doseringen av andra både etablerade och nya 
läkemedel inom oftalmologi. Redwood Pharma fokuserar 
på klinisk utveckling i ett tidigt skede.

RP101: En receptbelagd behandling av måttlig till 
svår kronisk ögontorrhet, DED, hos kvinnor efter 
 klimakteriet

Bolaget utvecklar en lågdos, östrogenbaserad lokal 
ögonbehandling för kroniskt torra ögon hos kvinnor 
efter klimakteriet som lider av DED. För närvarande finns 
inga tillräckligt tillförlitliga behandlingar för kvinnor med 
måttliga till svåra symtom. RP101 bedöms bli den första 
hormonbehandlingen av DED för denna patientgrupp. 
Den riktar sig mot de specifika underliggande biologiska 
mekanismerna och ökar produktionen av tårvätska. RP101 
har bekräftat resultatet från två tidigare kliniska Fas II-
prövningar i USA. RP101 har i Redwood Pharmas nyligen 
avslutade Fas II-prövning i Europa visat på säkerhet och 
effekt med dosering upp till två gånger dagligen.

RP501: En behandling för tillfällig lindring för alla 
som lider av mild DED

Med en åldrande befolkning och ökad skärmtid vid datorer 
och mobila enheter lider människor mer och mer av tillfällig 
ögontorrhet. Där befintliga produkter på marknaden, som 
konstgjorda tårar, måste användas flera gånger om dagen 
för att få effekt har RP501 i en klinisk prövning nyligen visat 
att den med en eller två behandlingar per dag kan hjälpa de 
som har problem med torra ögon. RP501 har potential att 
ge tillfällig lättnad till både män och kvinnor i alla åldrar.

Storleken på den globala marknaden för torra 
ögonsjukdomar

Den totala globala marknaden för DED uppskattas till 5 
miljarder USD och beräknas växa till 7 miljarder USD år 
2025 enligt TMR 2020.

Drug delivery-plattformen IntelliGel

Redwood Pharma innehar de globala rättigheterna till 
IntelliGel-plattformen inom oftalmologi. IntelliGel är en så 
kallad drug delivery-plattform som kontrollerar frisättningen 

av ett läkemedel och ger den aktiva substansen möjlighet 
att verka under en längre tid vilket i sin tur kan leda 
till färre administrationstillfällen. Plattformen skapar 
ytterligare affärsmöjligheter genom att flera oftalmiska 
läkemedel förhoppningsvis kan omformuleras och 
doseras mer effektivt och på ett sätt upplevas som mer 
bekväma och de kanske också kan öka patienternas 
säkerhet.

Marknadens drivkrafter

Det finns flera anledningar till att marknaden förväntas 
växa. De främsta orsakerna är bristen på effektiva 
läkemedel som ger patienterna lättnad mot kroniskt torra 
ögon och en åldrande befolkning där kroniskt torra ögon 
förekommer oftare. 

Det finns flera typer av kroniskt torra ögon och en 
gemensam medicinsk lösning för alla typer av dessa 
problem finns för närvarande inte. Det finns flera nya 
produkter som är under utveckling. Dessa riktar sig dock 
mot inflammation i ögat som kan vara en följd av för lite 
tårvätska. Produktutveckling förväntas också bidra till 
den totala marknadstillväxten.

Det finns idag även ett uttalat behov av 
läkemedelsformuleringar som minimerar antalet doser 
per dag. IntelliGel som en drug delivery-plattform utgör 
därför en marknadsmöjlighet i sig.

Viktiga samarbeten 

Företagets kärnkompetens ligger inom 
läkemedelsutveckling. För att utveckla RP101 och 
RP501 och andra nya oftalmiska läkemedel använder 
företaget sitt omfattande nätverk av experter inom 
tillverkning, preklinisk och klinisk utveckling samt experter 
inom oftalmologi, endokrinologi och kvinnohälsa.

Affärsmål

Bolaget har slutfört den kliniska Fas II-prövningen av 
RP101 och avser nu att identifiera en kommersiell 
partner för att maximera värdet. Företaget utvärderar för 
närvarande framtida strategier avseende RP501.

Affärs- / intäktsmodell

Genom affärsavtal med större läkemedelsföretag 
kommer bolaget att få betalningar för uppnådda 
milstolpar och genom framtida royalties. Sådana avtal 
kan innebära att företaget får en första betalning vid 
undertecknandet av ett avtal och därefter för uppnådda 
milstolpar som slutförande av Fas III-kliniska prövningar, 
marknadsgodkännanden och initial försäljning. Redwood 
Pharma är dock öppet för andra typer av avtal för att 
maximera företagets värde.
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Finansiell utveckling

Intäkter och kostnader

Bolaget har inte genererat några intäkter under perioden 
1 januari – 30 september 2020. Rapporterade Övriga 
rörelseintäkter avser Valutakursvinster. Bolagets 
kostnader avser huvudsakligen utvecklings-, projekt- 
och administrativa kostnader.

Rörelseresultat

Rörelseresultatet för perioden 1 januari – 30 september 
2020 uppgår till -10 215 (-11 924) Tkr. Rörelseresultatet 
för perioden 1 juli – 30 september 2020 uppgår till 
-2 188 (-4 299) Tkr. 

Finansiell ställning och likviditet

Bolagets likvida medel uppgick den 30 september 2020 
till 2 726 (14 140) Tkr. Soliditeten uppgick till 43 (74) %. 
Bolagets eget kapital uppgick till 4 099 (16 025) Tkr.

Bolaget har tillförts 4 500 Tkr via ett brygglån i juni 
månad. Lånetiden har förlängts med en månad och ska 
återbetalas den 30 november 2020.

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick 
under perioden till -7 599 (-8 702) Tkr.

Investeringar

Bolaget har under perioden 1 januari – 30 september 
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 2020-09-30  14 992 409  

  

Förändring i utestående antal aktier
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Kommande rapporter

Bokslutskommuniké 2020  17 feb 2021 

   Stockholm den 17 november 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 
 jul-sep jul-sep jan-sep jan-sep jan-dec

Nettoomsättning 0  0  0  0  0  
Övriga rörelseintäkter 7 684  18 188  31 487  27 733  34 526

Rörelsens kostnader     

Övriga externa kostnader -1 481 932  -3 358 372  -7 648 164  -9 191 465  -12 321 645  
Personalkostnader -711 934  -713 194  -2 595 469  -2 514 792  -3 224 926  
Summa rörelsens kostnader -2 193 866  -4 071 566  -10 243 633  -11 706 257  -15 546 571 

Rörelseresultat -2 186 182  -4 053 378  -10 212 146  -11 678 524  -15 512 045 

Resultat från finansiella investeringar      
Räntekostnader -2 212  -245 500  -2 513  -245 506  -245 753  
Resultat efter finansiella poster -2 188 394  -4 298 878  -10 214 659  -11 924 030  -15 757 798 

Skatt på årets resultat 0  0  0  0  0 

Periodens resultat -2 188 394  -4 298 878  -10 214 659  -11 924 030  -15 757 798 
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Balansräkning 2020 2019 2019
 30-sep 30-sep 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  146 784      364 522      159 072     
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  595 842      145 442      115 074    

Kassa och bank  2 725 970      14 140 374      8 162 115    

Summa omsättningstillgångar  3 468 596      14 650 338      8 436 261    

Summa tillgångar  9 450 651      20 632 393      14 418 316    

 2020 2019 2019
 30-sep 30-sep 31 dec

Eget kapital och skulder

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

Fritt eget kapital    
Överkursfond  16 668 290      37 911 223      14 564 660     
Balanserat resultat -5 353 031     -12 901 593      10 404 767     
Periodens resultat -10 214 659     -11 924 030     -15 757 798     
Summa eget kapital  4 099 082      16 025 339      12 151 368    

Kortfristiga skulder    
Leverantörsskulder  298 771      285 372      969 186     
Övriga kortfristiga skulder  4 741 196      1 868 572      257 087     
Upplupna kostnader och förutbetalda kostnader  311 602      2 453 110      1 040 675     
Summa kortfristiga skulder  5 351 569      4 607 054      2 266 948    

Summa eget kapital och skulder  9 450 651      20 632 393      14 418 316           

Balansräkning
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Förändring eget kapital 

 9 mån 9 mån 12 mån 
 jan-sep jan-sep jan-dec 
 2020 2019 2019

Justerat eget kapital 4 099 082  13 924 153  12 151 368  
Soliditet, % 43,4  73,5  84,3  
Kassalikviditet 0,6  2,6  3,7  
Utdelning 0,00  0,00  0,00  
Resultat per aktie -0,69  -1,05  -1,07  
Eget kapital per aktie 0,27  1,14  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

    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  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       2 103 631       2 162 374     
Periodens resultat    -10 214 659     -10 214 659    

Utgående balans 2020-09-30  2 998 482      -        16 668 291     -15 567 691      4 099 082       
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 2020 2019 2019 
 jan - sep jan - sep jan-dec

Den löpande verksamheten    
Resultat efter finansiella poster -10 214 659  -11 924 030  -15 757 798  
Kassaflöde före förändringar av rörelsekapital -10 214 659  -11 924 030  -15 757 798 

Förändringar av rörelsefordringar -468 480  -277 331  58 549  
Förändringar av rörelseskulder 3 084 621  3 498 942  -837 195  
Förändring av rörelsekapitalet 2 616 141  3 221 611  -778 646 

Kassaflöde från den löpande verksamheten -7 598 518  -8 702 419  -16 536 444 

Investeringsverksamheten    
Kassaflöde från investeringsverksamheten 0  0  0 

Finansieringsverksamheten    
Nyemission 2 162 373  14 044 628  14 004 423  
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 2 162 373  14 044 628  14 004 423 

Periodens kassaflöde -5 436 145  5 342 209  -2 532 021  
Likvida medel vid periodens början 8 162 115  14 217 042  10 694 136  
Likvida meddel vid periodens slut 2 725 970  19 559 251  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 17 november 2020. 


