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Helåret 2012 i sammandrag
Rörelseintäkt  807 tsek (1 084 tsek)
Resultat efter skatt  -647 tsek (-118 tsek)
Vinst per aktie  -0,06 sek (-0,01 sek)
Likvida medel vid årets slut  6 151 tsek (6 690 tsek)

Kvartal 4, 2012 i sammandrag
Rörelseintäkt  610 tsek (578 tsek)
Resultat efter skatt  207 tsek (353 tsek)
Vinst per aktie  0,02  sek (0,03 sek)

Verksamheten
reumacon. Meda ab har ansvarat för att genomföra de 
studier som skulle ligga till grund för en registrering av 
Reumacon. Projektet har avbrutits då det inte har gått att 
lösa problemet att ge försöksdjur tillräckligt hög dos av 
den aktiva substansen. Vidare har det visat sig svårt att 
säkerställa leverans av råvara. Det har därför uppstått en  
betydande osäkerhet huruvida Reumacon kommer att 
kunna bli ett läkemedel.

podofilox. I usa lanserades Podofilox, ett medel mot 
ano-genitala vårtor, av Paddock Laboratories Inc. Avtalet 
med Paddock innebar att Conpharm erhöll royalty på 
försäljningen och inkomst från försäljning av råvara. I 
januari 2011 meddelades att Paddock har köpts upp av ett 
amerikanskt generikaföretag, Perrigo Company som nu 
marknadsför Podofilox. Försäljningen av Poddofilox har 
minskat kraftigt sedan Perrigo övertog produkten vilket 
resulterat i låga royaltyintäkter och att ingen leverans av 
råvara skett under 2012. Därtill har usas läkemedelsverk, 
fda, annonserat införande av nya avgifter för tillsyn hos 
tillverkaren vilket riskerar att göra produkten olönsam. 
Avtalet med Perrigo löper ett år i taget med sex månaders 
uppsägningstid.

Väsentliga händelser under perioden
omsättning och resultat. Skillnaden i resultat mellan  
2011 och 2012 är bortfallet av royalty och råvaruförsälj-
ning till GlaxoSmithKline (gsk) till följd av att avtalen 
gällande Wartec upphörde under 2011. Vidare har försälj-
ningen av Podofilox i usa minskat. Under fjärde kvartalet  
erhåll bolaget en intäkt om 600 tsek från Meda ab av 
engångskaraktär.

övrigt. Då möjligheterna att utveckla Reumacon till ett 
registrerat läkemedel försämrats och att inkomsterna från 
Podofilox minskat radikalt, samtidigt som kostnaderna 
kvarstod oförändrade, föreslog styrelsen i slutet av året att 
bolaget skulle likvideras och att kvarstående medel delas 
ut till aktieägarna. En ny större aktieägare såg dock möj-
ligheter att driva bolaget vidare med förändrad verksamhet. 
På en extra bolagstämma i december fick denna linje en 
majoritet.

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång
Den 2 januari 2013 utsågs Jakob Österberg till ny verkstäl-
lande direktör i samband med att tidigare VDn Claes Handin  
trädde i pension. Vid extra bolagsstämma den 8 januari 2013  
valdes en ny styrelse bestående av Carl-Magnus Adolfsson 
(omval), Kent Olsson (omval), Jakob Österberg (nyval) och  
Peter Hamnebo (ordförande, nyval). 

Styrelsen har beslutat att under förutsättning av årsstämmans 
godkännande bredda bolagets verksamhet till att också 
innefatta fastighetsförvaltning. En strategisk översyn av 
den befintliga läkemedelsverksamheten har inletts. Under 
förutsättning av årsstämmans godkännande av verksamhets- 
breddningen avser styrelsen att besluta att bolaget ska 
genomgå en ny noteringsprövning för att söka åternotering 
på Aktietorgets ordinarie lista.
 
Förslag till utdelning
Styrelsen föreslår att ingen utdelning utgår för räken-
skapsåret 2012.

Kommande händelser
årsredovisningen för räkenskapsåret 2012 kommer att 
publiceras 2013–03–12 på bolagets webbplats.

kvartalsrapporter. Bolaget upprättar och publicerar  
ekonomiska rapporter efter varje kvartalsskifte. Rapporterna 
publiceras på bolagets webbplats. Rapporterna granskas ej 
av bolagets revisor. Kvartalsrapport för första kvartalet 2013 
kommer att publiceras 2013-05-20.

årsstämma kommer att hållas 2013–04–12 i Uppsala. 
Kallelse till årsstämman kommer att publiceras i Post och 
Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats 2013–03–12.
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Helår Kvartal 4

(TSEK) 2012 2011 2012 2011

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning 750 837 600 578

Licens- och royaltyintäkter 57 247 10 0

Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0

Summa intäkter 807 1084 610 578

Rörelsens kostnader

Råvaror och förnödenheter -130 -69 0 0

Övriga externa kostnader -732 -588 -244 -114

Personalkostnader -675 -663 -168 -166

Av- och nedskrivningar 0 0 0 0

Rörelseresultat -730 -236 198 299

Resultat från finansiella poster

Ränteintäkter 83 118 9 54

Räntekostnader 0 0 0 0

Resultat efter finansiella poster -647 -118 207 353

Skatt

Skatt på årets resultat 0 0 0 0

Resultat efter skatt -647 -118 207 353

Resultat per aktie, kr -0,06 -0,01 0,02 0,03

Antal utestående aktier 11 284 970 11 284 970 11284970 11284970

Varav serie A 5 074 598 5 074 598

Varav serie B   6 210 372   6 210 372

Resultaträkning
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Tillgångar (TSEK) 2012–12–31 2011–12–31

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar 0 0

Finansiella anläggningstillgångar 0 0

Summa anläggningstillgångar 0 0

Omsättningstillgångar

Kundfordringar 750 750

Övriga fordringar 0 0

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 43 79

Kortfristiga placeringar 0 1989

Kassa och bank 6151 4701

Summa omsättningstillgångar 6944 7519

Summa tillgångar 6944 7519

Eget kapital och skulder (TSEK) 2012–12–31 2011–12–31

Bundet eget kapital

Aktiekapital 1129 1129

Reservfond 2289 2289

Fritt eget kapital

Balanserat resultat 3741 3859

Årets resultat -647 -118

Summa eget kapital 6512 7159

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 65 14

Övriga skulder 151 162

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 216 184

Summa skulder 432 360

Summa eget kapital och skulder 6944 7519

Balansräkning
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Helår

(TSEK) 2012 2011

Kassaflöde från den löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster -647 -118

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital -647 -118

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

Minskning av varulager 0 0

Förändring av kortfristiga placeringar 1989 1996

Förändring av fordringar 36 -179

Förändring av skulder 72 125

Kassaflöde från den löpande verksamheten 1450 1824

Investeringsverksamheten

Kassaflöde från investeringsverksamheten 0 0

Finansieringsverksamheten

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 0

Årets kassaflöde 1450 1824

Likvida medel vid årets början 4701 2877

Likvida medel vid årets slut 6151 4701

Kassaflödesanalys
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Insynspersoners anmälda aktieinnehav

Conpharm A Conpharm B

Innehav 2012–12–31 Förändring under året Innehav 2012–12–31 Förändring under året

Tomas Matsson 0 0 0 0

Närstående 0 0 10 000 0

Evert Wallström 0 -1 001 0

Närstående 0 -311 200  -1 471

Kent Olsson 98 000 0 198 000 0

Närstående 196 200 0 762 000 0

Carl-Magnus Adolfsson 750 470 0 396 566 0

Närstående 0 0 0 0

Jonas Brambeck 0 0 0 0

Närstående 0 0 0 0

Sten Dahlgren 0 0 0 0

Närstående 0 0 0 0

Claes Handin 0 0 0 0

Närstående 0 0 0 0

Noter:

1. Som närstående räknas make/sambo till insynspersonen, hemmavarande barn under 18 år, andra närstående om de har gemensamt hushåll med insynspersonen 

sedan minst ett år, juridisk person (svensk eller utländsk) i vilken insynspersonen och/eller en eller flera närstående har ekonomisk andel, ägar- eller röstandel på 

sammanlagt tio procent eller mer, kapitalförsäkring eller liknande i vilken insynspersonen och/eller en eller flera närstående har ekonomiskt intresse.

2. Tomas Matsson, Evert Wallström, Jonas Brambeck, Sten Dahlgren och Claes Handin lämnade styrelsen den 8 januari 2013 och upphörde samtidigt att vara insynspersoner. 

3. Jakob Österberg utsågs den 2 januari till VD (och valdes sedermera också till styrelseledamot) och har anmält ett insynsinnehav om 19 347 A-aktier för egen del 

samt för närstående 1 338 090 A-aktier och 69 147 B-aktier.

4. Peter Hamnebo valdes den 8 januari till styrelseledamot och har insynsanmält ett innehav för egen del om 264 500 B-aktier. 

5. Källa: Aktietorgets insynsregister.
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