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Kvartal 1, 2013 i sammandrag (Kvartal 1, 2012)
Rörelseintäkt  1 tsek (610 tsek)
Resultat efter skatt  -568 tsek (206  tsek)
Vinst per aktie  -0,05 sek (0,02 sek)
Likvida medel vid periodens slut  5 633 tsek (6 151 tsek)

Verksamheten
Conpharm bildades 1983 och har sedan 2001 förvaltat in- 
vesteringar inom life science-området. Den 11 februari 2013  
meddelade styrelsen att man beslutat om att bredda bolagets  
verksamhet till att också innefatta förvaltning av kapital och  
fastigheter. Förändringen skedde mot bakgrund av svårig- 
heterna med bolagets life science-investeringar. Satsningen på  
att förvalta kapital och fastigheter syftar till att ge bolaget  
en verksamhet med stabila kassaflöden. En strategisk över- 
syn av befintliga life science-investeringarna pågår. Syftet 
med översynen är att utreda hur man på bästa sätt kan skapa 
värde för aktieägarna.

life science. Meda AB har ansvarat för att genomföra 
de studier som skulle ligga till grund för en registrering av 
Reumacon. Projektet avbröts under 2012, och det har där-
för uppstått en betydande osäkerhet huruvida Reumacon 
kommer att kunna bli ett läkemedel.
 Försäljningen av Podofilox har minskat kraftigt vilket 
resulterat i låga royaltyintäkter. 

Väsentliga händelser under perioden
omsättning och resultat. Royalty- och råvaruförsälj-
ningen har fortsatt att minska. Första kvartalet belastas av 
omstruktureringskostnader. Under perioden belastas bolaget  
av lönekostnader som är högre än normalt för bolaget. Detta  
till följd av att en ny vd tillträtt som under en övergångs-
period arbetat parallellt med tidigare vd. Omstrukturerings- 
kostnaderna förväntas till viss del även belasta andra 
kvartalet.

ny vd. Den 2 januari 2013 utsågs Jakob Österberg till ny  
verkställande direktör för bolaget. Österberg kommer när-
mast från uppdraget som vd för Lackarebäcksfärens bolag. 

investeringar. I mars tecknades avtal om förvärv, via 
bolagsaffär, av två fastighetsbestånd. Fastigheterna har åsatts 
ett fastighetsvärde om 8.6 msek, och hyresintäkterna uppgår 
till 0.8 msek per år. Köpeskillingen uppgår till 3.1 msek.

Väsentliga händelser efter periodens utgång
investeringar. Efter årsstämmans godkännande slut-
fördes den 15 april respektive 1 maj fastighetsförvärven som 
avtalats under första kvartalet. Förvärven förväntas bidra 
positivt till Conpharms resultat under andra kvartalet.

årsstämma. Den 12 april hölls årsstämma. Aktieägarna 
biföll förslag till breddning av verksamheten genom god- 
kännande av ny bolagsordning. Därtill bifölls förslag om  
fastighetsförvärv och bemyndigande till styrelsen att genom-
föra nyemission jämte sedvanliga stämmobeslut. I enlighet 
med valberedningens förslag valdes Tony Tonicton till ny 
styrelseledamot. 

noteringsprövning. Som ett resultat av den rådande 
osäkerheten avseende utsikterna för bolagets life science- 
verksamhet noterades bolagets aktier tillfälligt på Aktietorgets 
så kallade observationslista. Efter årsstämmans godkän-
nande av verksamhetsbreddningen avser styrelsen att besluta 
om att bolaget ska genomgå en ny noteringsprövning för att  
åter söka notering på Aktietorgets ordinarie lista. Arbetet 
med att upprätta ett anslutningsmemorandum pågår alltjämt.

Kommande händelser
kvartalsrapporter. Bolaget upprättar och publicerar  
ekonomiska rapporter efter varje kvartalsskifte. Rapporterna 
publiceras på bolagets webbplats. Rapporterna granskas ej 
av bolagets revisor. Kvartalsrapport för andra kvartalet 2013 
kommer att publiceras 2013–08–30.
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(TSEK) Kvartal 1, 2013 Kvartal 1, 2012 Kvartal 4, 2012

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning 0 0 600

Licens- och royaltyintäkter 1 29 10

Övriga rörelseintäkter 0 0 0

Summa intäkter 1 29 610

Rörelsens kostnader

Råvaror och förnödenheter 0 0 0

Övriga externa kostnader -269 -158 -245

Personalkostnader -300 -166 -168

Av- och nedskrivningar 0 0 0

Rörelseresultat -568 -295 197

Resultat från finansiella poster

Ränteintäkter 0 22 9

Räntekostnader 0 0 0

Resultat efter finansiella poster -568 -273 206

Skatt

Skatt på periodens resultat 0 0 0

Resultat efter skatt -568 -273 206

Resultat per aktie, kr -0,05 -0,02 0,02

Antal utestående aktier 11 284 970 11 284 970 11 284 970

Varav serie A 5 074 598 5 074 598 5 074 598

Varav serie B 6 210 372 6 210 372 6 210 372

Resultaträkning
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Tillgångar (TSEK) 2013–03–31 2012–03–31 2012–12–31

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar 0 0 0

Finansiella anläggningstillgångar 430 0 0

Summa anläggningstillgångar 430 0 0

Omsättningstillgångar

Kundfordringar 0 0 750

Övriga fordringar 57 40 0

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 79 113 43

Kortfristiga placeringar 0 3976 0

Kassa och bank 5633 3031 6151

Summa omsättningstillgångar 5769 7160 6944

Summa tillgångar 6944 7160 6944

Eget kapital och skulder (TSEK) 2013–03–31 2012–03–31 2012–12–31

Bundet eget kapital

Aktiekapital 1128 1128 1128

Reservfond 2290 2290 2290

Fritt eget kapital

Balanserat resultat 3094 3741 3741

Periodens resultat -568 -273 -647

Summa eget kapital 5944 6886 6512

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 65 50 65

Övriga skulder 21 31 151

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 169 193 216

Summa skulder 255 274 432

Summa eget kapital och skulder 6199 7160 6944

Balansräkning
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(TSEK) Kvartal 1, 2013 Kvartal 1, 2012 Kvartal 4, 2012

Kassaflöde från den löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster -568 -273 -647

Kassaflöde från den löpande verksamheten före  
förändringar i rörelsekapital -568 -273 -647

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

Minskning av varulager 0 0 0

Förändring av kortfristiga placeringar 0 1989 1989

Förändring av fordringar 657 676 36

Förändring av skulder -177 -86 72

Kassaflöde från den löpande verksamheten -88 2306 1450

Investeringsverksamheten

Kassaflöde från investeringsverksamheten -430 0 0

Finansieringsverksamheten

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 -3976 0

Periodens kassaflöde -518 -1670 1450

Likvida medel vid periodens början 6151 4701 4701

Likvida medel vid periodens slut 5633 3031 6151

Kassaflödesanalys
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