Conpharm: Conpharm bokslutsrapport för år 2000
Rörelsens intäkter under 2000 uppgick till 19.0 miljoner kronor (20.6). Rörelsens
resultat blev –5.0 miljoner kronor (-1.6) och resultatet efter avskrivningar och
finansiella poster -7.3 miljoner (-4.3).<br><br>Resultatet belastas med kostnader för
komplettering av dokumentationen för Reumacon.<br><br>Försäljningen av Reumacon
på dispens uppgick i detaljistledet till 94% av föregående års. Den uppmärksammade
introduktionen av tre nya läkemedel för denna kategori av patienter har således haft
en mycket begränsad effekt på användningen av Reumacon, vilket torde illustrera det
stora behovet av nya läkemedel inom detta område.<br><br>Likvida medel, inklusive
kortfristiga placeringar och outnyttjad del av checkräkningskredit, per den 31
december uppgick till 11.2 miljoner (14.3).<br><br>Ordinarie bolagsstämma hålls den
16 maj kl 16 i Uppsala.<br><br>Fullständig årsredovisning kommer att sändas till
aktieägarna och dessutom hållas tillgänglig på bolagets kontor i Uppsala.<br>Rapporten
har inte särskilt granskats av bolagets revisor.<br><br>För information vd Evert
Wallström tel 018–19 49 50 e-post info@conpharm.se<br><br>22 mars 2001
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Försäljningen av Reumacon på dispens uppgick i detaljistledet till 94% av föregående års. Den
uppmärksammade introduktionen av tre nya läkemedel för denna kategori av patienter har
således haft en mycket begränsad effekt på användningen av Reumacon, vilket torde illustrera det
stora behovet av nya läkemedel inom detta område.
Likvida medel, inklusive kortfristiga placeringar och outnyttjad del av checkräkningskredit, per
den 31 december uppgick till 11.2 miljoner (14.3).
Ordinarie bolagsstämma hålls den 16 maj kl 16 i Uppsala.
Fullständig årsredovisning kommer att sändas till aktieägarna och dessutom hållas tillgänglig på
bolagets kontor i Uppsala.
Rapporten har inte särskilt granskats av bolagets revisor.
För information vd Evert Wallström tel 018–19 49 50 e-post info@conpharm.se
22 mars 2001
Läs mer om Conpharm
Publicerat: 2001-03-22 16:39:32

Danderydsgatan 10

114 86 Stockholm

Telefon: 08 - 545 038 00

Fax: 08 - 611 35 62

info@aktietorget.se

