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Omsättning och Resultat
RöreIseintäkterna under första halvåret uppgick till 8.757tkr (10.170). Resultatet före
avskrivningar blev -5.467tkr (-1.720) och efter avskrivningar och finansiella kostnader
-6.451 tkr (-3.014).
Försäljningen av Reumacon bar varit stabil under året och skillnaden i intäkter mellan
första hälften av år 2000 och 2001 förklaras av en engångsbetalning förra året av
Meda AB för försäljningsrättighetema i Norden.
Under detta år har kostnaderna varit 4,3M högre än motsvarande period år 2000 vilket
till största delen är en följd av ökade utvecklingskostnader för Reumacon.

Likviditet
Likviditeten är god, likvida medel. inklusive outnyttjad del av checkräkningskredit, per
den 30 juni uppgick till 5.710 tkr.

Verksamheten
Licensförsäljningen av Reumacon, vilken varit Conpharms huvudsakliga intäktskälla
upphör per 1/7 2001 som ett resultat av uppgörelsen med Meda AB. Meda övertager
även de fortsatta utvecklingskostnaderna för Reumacon och avsikten är därför att under
andra halvåret reducera Conpharms övriga kostnader (lokal, personal mm) till ett
minimum.
Målsättningen är, att i avvaktan på att Reumacon lanseras och genererar
royaltyintäkter, så skall Conpharm balansera kostnader och intäkter (främst från
royalty av försäljningen av Wartec).

På bolagsstämman fattades beslut om en riktad nyemission till Industrifonden om
8.824 tkr mot att ett konvertibelt förlagslån inklusive kapitaliserad ränta kvittades och
framtida royalties till Industrifonden avsades. Alla långfristiga skulder har därmed
försvunnit och det egna kapitaler förstärkts.

Förhandlingar med Shenzhen PKU High-Tech Co, Ltd om slutgiltigt avtal beträffande
rättigheterna till Reumacon i Kina pågår.

Förändringar i Styrelse och Ledning
VD Evert Wallström lämnade sin befattning i samband med bolagsstämman i juni. Ny
VD är Claes Handin. Till ny styrelseordförande valdes advokat Tomas Matsson.
Övriga styrelsernedlemmar är dir. Kjell Holmquist, dir. Sten Dahlgren (båda omval),
docent Jörgen Lönngren och dir. Claes Handin (båda nyval).
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