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OMSÄTTNING OCH RESULTAT
Rörelseintäkterna under året uppgick till 10,5 mkr (19,0). Anledningen till de
minskade intäkterna är att Reumacon  överfördes till Meda AB den 1/7 2001 som en
del av det avtal som slöts mellan Meda och Conpharm.
Resultatet  efter avskrivningar och finansiella poster blev -10,1 mkr (-7,3).

Verksamheten
Verksamheten under året har präglats av åtgärder för att säkerställa fortsatt utveckling
av Reumacon och att anpassa företaget till en ny situation, där arbetet med att
registrera och marknadsföra Conpharms produkter genomföres av företagets partners.

Den 1/7 2001 träffades en överenskommelse med Meda AB som innebär att Meda
skall slutföra utvecklingen av Reumacon vid reumatoid artrit och sedan ombesörja att
produkten registreras och marknadsföres i större delen av världen. Medaavtalet
innebär att Conpharm slipper de betungande investeringar som är nödvändiga för
såväl utveckling som lansering av Reumacon.
Från och med sommaren överfördes även intäkterna från licensförsäljningen av
Reumacon (fortsatt  stark utveckling) till Meda. Avtalet med Meda är emellertid så
konstruerat att så snart Reumacon blir registrerat och lanserat så kommer betydande
royaltyintäkter (utan några kostnader) Conpharm till del.

Kina och dess randstater omfattas ej av Medaavtalet  och  därför träffades i somras ett
principavtal med  Shenzen PKU High Tech Co,Ltd om att utveckla Reumacon för
Kina. Förhoppningen är att ett slutavtal skall kunna tecknas under våren 2002.
I Kina finns ett stort intresse för produkten och avsikten är att även detta avtal skall
resultera i framtida royaltyinkomster för Conpharm.

Alzheimerprojektet och utvecklingen av Psorox, ett tänkt läkemedel för psoriasis,  har
avbrutits som en följd av att studierna inte visade tillräcklig klinisk effekt. Alzpharm
AB har  förvärvats och kommer att fusioneras in i Conpharm.



Conpharms andra produkt, Wartec – ett medel mot anogenitala vårtor –  har tidigare
utlicensierats till två amerikanska företag – Paddock (Wartec lösning för USA) och
Stiefel (Wartec kräm och lösning för resten av världen).
Stiefel –som räknas som det ledande privata  företaget inom dermatologi -har lanserat
Wartec på de flesta marknader i Europa och fortsätter nu med att registrera och
lansera produkten i övriga delar av världen. Under 2001 lanserades Wartec bl.a. i
Mexiko och Australien.

Paddock har nu fått godkännande av Wartec lösning och  började sälja produkten på
en av de mest intressanta marknaderna, USA, under januari 2002.
Conpharms intäkter från försäljningen av Wartec består av royalty och även betalning
för råvaruleveranser.

Under hösten har en rad åtgärder vidtagits för att minska Conpharms kostnader –
kontoret har stängts, personalen har lämnat företaget och alla aktiviteter som inte är
direkt knutna till nuvarande verksamhet har upphört.  Vid årets slut är VD den ende
anställde

Verksamheten är nu därför anpassad till en situation där intäkterna från Wartec och en
kassa, förstärkt med några engångsaffärer (s.k down-payments) som förväntas
genomföras under 2002,  skall göra det möjligt att balansera kostnader och intäkter
fram till dess Reumacon, som har en betydligt större marknadspotential än Wartec,
lanseras.
Målsättningen är att Conpharm redan under innevarande år skall generera  ett
överskott.

Finansiering
Med undantag av checkräkningskrediten har de långfristiga skulderna reglerats. Det
egna kapitalet har stärkts som en följd av en riktad nyemission om 8.887 tkr till
Industrifonden. Emissionen har skett som en del i en totaluppgörelse med
Industrifonden, varigenom lösen skett av utgivet konvertibelt lån och ett avstående
från framtida royalty skett från Industrifondens sida.

Bolagsstämma
Ordinarie bolagsstämma hålls den 7 maj kl 17.00 i Uppsala.

Årsredovisning
Fullständig årsredovisning kommer att sändas till aktieägarna inför stämman.

Uppsala den  4 mars 2002

Styrelsen

Kontakt: Claes Handin, VD
Tel. 08-54067966
Mobil:0708-613400
Mail: claeshandin@telia.com

Rapporten har ej granskats av bolagets revisor



Resultaträkning (TSEK)
2001 2000

Nettointäkter 10 530 18 997
Kostnad för sålda varor -2 895 -10 137
Bruttoresultat 7 635 8 860
Övriga kostnader -15 531 -13 964
Resultat före avskrivningar -7 896 -5 104

Avskrivningar -2 137 -2 083
Resultat efter avskrivningar -10 033 - 7 187
Finansiella intäkter och kostnader - 40 - 108
Resultat efter finansiella poster -10 073 -7 295

Skatt på årets resultat          0          0

Årets resultat -10 073 -  7 295

Balansräkning (TSEK)

Anläggningstillgångar
Immateriella tillgångar 3 307 3 600
Inventarier 54 299
Finansiella tillgångar 67 66

Sa anläggningstillgångar 3 428 3 965

Omsättningstillgångar

Varulager  1 426 5 174

Kortfristiga fordringar 1 299 6 381

Kassa och Bank 2 005 7 364

Sa omsättningstillgångar 4 730 18 919

Summa tillgångar 8 158 22 884

Eget kapital 5 759 6 945

Konvertibelt lån 0 8 738

Långfristiga skulder 1 019 43

Kortfristiga skulder 1 380 7 158

Summa eget kapital och skulder 8 158 22 884



Kassaflödesanalys (TSEK)
Tillförda  medel från löpande verksamheten -7 936 -3 850

Förändringar av rörelsekapital 3 052 2 888

Kassaflöde från den löpande verksamheten -4 884 -962

Kassaflöde investeringsverksamheten -1 620 -959

Kassaflöde finansieringsverksamheten -2 175 -1 255

Förändring av likvida medel -8 679 -3 176

Likvida medel vid årets utgång 2 485 11 164

Nyckeltal

Antal aktier (tusental) 11 285 9 754

Antal anställda (vid årets utgång) 1 6


