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• Resultatet efter finansnetto förbättrades till -79 TSEK (-10,0 MSEK). 
• Intäkterna minskade till 5,5  (10,5) MSEK 
• Reumacon projektet är försenat 
• Pred-night patentet  såldes 
• Inkomsterna från Wartec/Podofilox ökade med  211% 
• Resultatet per aktie blev -0,01 SEK 

 
VERKSAMHETEN    
Reumacon. Meda AB ansvarar för att genomföra de studier som skall ligga till grund för en 
kommande registrering av Reumacon. Som tidigare meddelats skall för denna registrerings-
ansökan kompletterande kliniska studier (s.k. fas-3 studier) genomföras. Styrelsens bedöm-
ning, baserad på den information som nu föreligger, är att starten av dessa kliniska studier har 
förskjutits 2-3 år i avvaktan på att ytterligare data genereras som bekräftar substansens säker-
het. Delvis p.g.a. detta kommer förhandlingarna med Shenzen PKU High Tech Co om rättig-
heterna till Reumacon i Kina inte att slutföras under innevarande år som planerat. 
 
Pred-night projektet. Conpharm förvärvade för några år sedan patenträttigheten i USA och 
Sverige till en uppfinning som syftar till ett nytt sätt att använda kortison vid ledgångs-
reumatism. Dessa rättigheter har nu sålts till ett engelskt företag -Arakis Ltd- som bedöms ha 
stora möjligheter att utveckla den innovativa beredning som krävs för att kortisonet skall 
kunna doseras enligt uppfinnarens intentioner. Conpharm har erhållit ett engångsbelopp samt 
royalty på framtida försäljning av det läkemedel som eventuellt kommer att lanseras. 
 
Wartec/Podofilox. De huvudsakliga intäkterna generas nu av försäljning av råvara till Stiefel 
(Wartec) och Paddock (Podofilox ) samt royalty på försäljningen av dessa produkter. 
Intäkterna från denna försäljning/royalty ökade under 2002 med  211%  vilket framförallt 
förklaras av lanseringen av Podofilox i USA under februari 2002. 
 
Conpharms verksamhet har nu anpassats till en situation där royaltyintäkter från 
Wartec/Podofilox skall göra det möjligt att balansera Conpharms kostnader fram till dess att 
Reumacon kan lanseras av Meda.  
 
 
OMSÄTTNING OCH RESULTAT 
Rörelseintäkterna under året  uppgick till 5,5 MSEK (10,5 MSEK motsvarande period år 
2001). Anledningen till de minskade intäkterna är att försäljningsinkomsterna från Reumacon 
överfördes till Meda AB 1/7/01 som en del av det avtal som slöts mellan Meda och 
Conpharm. 
 
Inga investeringar har gjorts under året. 
 
Resultatet före avskrivningar blev en vinst om 347 TSEK (-7,9MSEK) och efter avskrivningar 
och finansiella poster en förlust om -79 TSEK (-10,0MSEK). 



Fusionen med Alzpharm genomfördes under året, vilket innebar att det egna kapitalet ökade 
med 53 TSEK. 
 
LIKVIDITET 
Likvida medel uppgick till 2,9 M SEK vid utgången av perioden (inklusive en outnyttjad 
checkkredit om 1,0 MSEK). 
 
ÅRSREDOVISNING  OCH ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA 
Årsredovisningen kommer att publiceras senast 10/4 och kommer att skickas till samtliga 
aktieägare. Ordinarie bolagsstämma kommer att hållas torsdagen den 8 maj kl 17.00 i Uppsala 
(Oscar II Konferenscenter, Uppsala Science Park, Dag Hammarskjölds väg 10C). 
 
Uppsala  3 mars 2003 
 
Styrelsen 
 
 
Kontakt: Claes Handin, VD 
Tel: 08-54067966 
Mobil: 0708-613400 
Mail: claeshandin@telia.com 
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   Helår     Oktober– December 
 2001    2002                    2001            2002
        
     
Resultatposter (TSEK) 
Nettointäkter 10 530 5 515  1 244   864 
Kostnad för sålda varor -2 895 -1 312  -616   -525 
Bruttoresultat 7 635 4 203   628   339 
Övriga kostnader                                           -15 531   -3 856   -1 414   -630 
Resultat före avskrivningar                         -7 896  347   -786   -291 
Avskrivningar -2 137 -428   -547   -72 
Resultat efter avskrivningar -10 033 -81   -1 333   -363 
Finansiella intäkter/kostnader -40 2   4   50 
Resultat efter finansiella poster -10 073 -79   -1 329   -313 
Skatt 0 0   0   0 
Resultat -10 073 -79   -1 329   -313 
 
Balansposter (TSEK) 
Anläggningstillgångar 
Immateriella tillgångar 3307 2 280    
Inventarier 54 18    
Finansiella  tillgångar                                            67         16                      
Sa anläggningstillgångar                                3 428    2 314  
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Omsättningstillgångar 
Varulager 1 426 1 059   
Kortfristiga fordringar                                      1 299    1 061 
Kortfristiga placeringar 1 970 1 500   
Kassa och Bank 35 401    
Sa omsättningstillgångar                               4 730   4 021          
Summa tillgångar 8 158 6 335   
 
Eget Kapital och skulder 
Eget  kapital 5 759 5 733  
Långfristiga skulder                                         1 019  --  
Kortfristiga skulder 1 380 602 
Summa eget kapital och skulder 8 158 6 335 
 
 
Kassaflödesanalys(TSEK) 
Tillförda medel från löpande verksamheten -7 936 -466   
Förändring av rörelsekapital 3 052 -68    
Kassaflöde från den löpande verksamh. -4 884 -534    
Kassaflöde investeringsverksamheten -1 620 1 450    
Kassaflöde finansieringsverksamheten -2 175 -500    
Förändring av likvida medel -8 679 416   
 
 
 
 
 
 
 
 Helår        
 2001 2002 
 
Nyckeltal 
Antal aktier (tusental) 11 285 11 285 
Antal anställda 5 1   
Resultat per aktie (kr) -0,89 -0,01   
Eget kapital per aktie (kr) 0,51 0,51   
Soliditet (%) 70,6 90,5    
     
 
Eget Kapital 
Ingående eget kapital 6 945 5 759   
Nyemission 8 887 --  
Fusion med Alzpharm AB -- 53   
Periodens resultat -10 073 -79  
Utgående eget kapital 5 759 5 733   
  
 


