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Sammanfattning av delårsrapport 

 

2011-01-01 – 2011-03-31 
 Nettoomsättningen uppgick till 0 SEK (5 795). 
 Resultatet efter finansiella poster uppgick till -653 859 SEK (-378 567). 
 Resultatet per aktie* uppgick till -0,05 SEK (-0,03). 
 Soliditeten uppgick per 2011-03-31 till 79,7 %.  

 

* Periodens resultat dividerat med 13 667 500 utestående aktier. 

 

Väsentliga händelser under första kvartalet 2011 

 PharmaLundensis beslutade att avsluta likviditetsgarantin med anledning av att aktiekursen enligt 
styrelsen stabiliserats med relativt god omsättning. Sista dag för handel med likviditetsgarant var den 
12 januari 2011 och bolagets första handelsdag utan likviditetsgarant var den 13 januari 2011. 

 Testsubstansen IodoCarb® färdigställdes under första kvartalet 2011. Analyser visade att substansen 
uppfyller alla krav, baserade på GMP-standard, som ställts upp vid tillverkningen. IodoCarb® skall 
användas i bolagets kommande Proof of concept-studie, som genomförs för att bevisa att substansen 
har en positiv effekt på symptomen hos KOL-sjuka.  

 

Väsentliga händelser efter periodens utgång 

 Vid årsstämma den 3 maj 2011 beslutades att ändra bolagsordningens § 7 och § 8 för att anpassa 
dessa efter förändringar i aktiebolagslagen. Styrelsen bemyndigades att fatta beslut om emissioner, se 
ytterligare information i kommuniké från årsstämma som publicerades den 4 maj 2011. 

 Förberedelserna inför den kommande kliniska KOL-studien avslutades under andra kvartalet 2011 och 
ansökningar till Läkemedelsverket samt Regionala Etikprövningsnämnden i Lund lämnades in. 

 

VD Staffan Skogvall kommenterar 

Arbetet med vår testsubstans IodoCarb® har pågått i mer än ett år och det var med stor tillfredsställelse som 
jag kunde konstatera att testsubstansen blev klar för klinisk användning under det gångna kvartalet. Detta är 
en viktig ”milstolpe” för PharmaLundensis och eliminerar en osäkerhetsfaktor i bolaget.  
 

Noterbart är att vi låtit tillverka så mycket substans att det kan räcka till ytterligare en studie. Det skulle 
därmed kunna vara möjligt att relativt snabbt och billigt testa IodoCarb® på den nya sjukdomsindikationen som 
vi hoppas att ämnet skall kunna påverka positivt. Preliminära planer finns för att testa IodoCarb® på denna 
indikation under fjärde kvartalet 2011 eller första kvartalet 2012. 
 

Samtliga förberedelser för vår kliniska Fas 1 och Fas 2a studie blev färdiga i början av maj, och vi har lämnat in 
ansökningar till Läkemedelsverket och Regionala Etikprövningsnämnden i Lund, för att erhålla tillstånd att 
genomföra vår kliniska studie på 40 patienter med medelsvår kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL). 
Handläggningstiden beräknas till 1-2 månader. När tillstånden är klara kommer Lungklinikens Prövningsenhet 
på Skånes Universitetssjukhus i Lund att rekrytera patienter och genomföra studien. Det är för närvarande 
oklart om den kliniska studien kan påbörjas före sommaren, eller om studiestart blir efter 
semesterledigheterna.    
 

Ett positivt studieresultat ger oss bra förutsättningar för att resa betydligt mer kapital, med en begränsad 
utspädning, som skall användas till att nå nästa ”milstolpe”, en dose-finding studie på uppskattningsvis 80-100 
patienter. Därefter kommer styrelsen att besluta om bolaget genomför den avslutande Fas 3-studien i egen 
regi, eller om IodoCarb® utlicensieras till ”Big Pharma”.  
 

De närmaste månaderna blir således både spännande och viktiga för PharmaLundensis utveckling.   
 

Staffan Skogvall – VD, PharmaLundensis AB (publ)  
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PharmaLundensis AB (publ) 
PharmaLundensis är ett Lundbaserat företag som arbetar med forskning och utveckling av en ny 
behandlingsmetod mot den allvarliga och vanligt förekommande lungsjukdomen KOL (kronisk obstruktiv 
lungsjukdom). 
 
I EU beräknas KOL totalt kosta samhället nära 50 miljarder Euro per år. Den globala försäljningen av KOL-
relaterade läkemedel uppgick under 2009 till ca 10 miljarder USD, och beräknas stiga till 14 miljarder USD 2014. 
Ett fungerande KOL-läkemedel kan således förväntas generera stora inkomster till säljande företag under 
många år.   
 
Källa: 
Global Markets for Asthma and COPD Drugs, Report Code: PHM059A, Published: October 2009, BCC research. 

 
Idag är den vanliga uppfattningen att KOL är en kronisk och obotlig sjukdom, som beror på inflammation i 
luftvägarna och en efterföljande nedbrytning av lungvävnaden. De skador som redan uppstått anses vara 
bestående, men sjukdomsförloppet kan bromsas. Rökstopp är den viktigaste sjukdomsbromsande åtgärden. 
KOL behandlas idag med en del läkemedel, trots att effekten av dem är svag. Det är egentligen endast deras 
förmåga att minska antalet försämringsperioder (exacerbationer) som är statistiskt säkerställd. Dagens 
behandling av KOL är enligt styrelsens bedömning bristfällig, då effekten på sjukdomen är minimal. Detta 
framgår också med all tydlighet av det faktum att KOL är västvärldens fjärde vanligaste dödsorsak. 
 
PharmaLundensis projekt är baserat på en ny hypotes där rökens innehåll av tungmetallen kvicksilver är av 
central betydelse. Hypotesen fokuserar på en celltyp som kallas för NEE-celler, som har en avgörande 
betydelse för lungfunktionen. PharmaLundensis VD och grundare Staffan Skogvall har genom forskning visat att 
dessa celler normalt frisätter viktiga relaxerande (avslappnande) faktorer som håller luftvägarna öppna. Deras 
funktion kan dock slås ut av kvicksilvret i cigarettröken. Detta leder till en massiv sammandragning av 
bronkerna (luftrören) och en kraftigt försämrad lungfunktion (KOL). 
 
PharmaLundensis har utvecklat och varumärkesskyddat IodoCarb®. Detta ämne består av den väletablerade 
industriella kvicksilverbindaren joderat aktivt kol, som bolaget anpassat för medicinskt bruk. Under första 
kvartalet 2011 färdigställdes den GMP-produkt av IodoCarb® som enligt myndighetskrav måste tas fram innan 
kliniska studier på människor kan genomföras. PharmaLundensis planerar att inleda en Proof of concept-studie 
(klinisk studie) inom kort på 40 patienter, inklusive en placebogrupp. Studien är planerad att finansieras via 
emissionen som genomfördes under 2010. Således kvarstår de ursprungliga planerna, men kapitalbehovet 
avgörs av hur mycket lungkliniken på Lunds lasarett kräver för att genomföra den planerade studien, kostnad 
för monitorering av studien, samt när den kan påbörjas. Det kan därmed i nuläget inte fastslås om en mindre 
nyemission krävs för att kunna nå aktuell milestone, det vill säga att bevisa substansens effekt och ofarlighet. 
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Aktien 

Aktien i PharmaLundensis AB (publ) listades den 6 juli 2010 på AktieTorget, som är ett värdepappersbolag 
under Finansinspektionens tillsyn och driver en handelsplattform som benämns MTF (Multilateral Trading 
Facility). Den 31 mars 2011 uppgick antalet aktier i bolaget till 13 667 500. Det finns ett aktieslag. Varje aktie 
medför lika rätt till andel i bolagets tillgångar och resultat samt berättigar till en röst på bolagsstämma. 
 

Granskning av revisor 

Delårsrapporten har ej varit föremål för granskning av bolagets revisor.  
 

Principer för delårsrapportens upprättande 

Delårsrapporten har upprättats i enlighet med samma redovisningsprinciper som i bolagets senaste 
årsredovisning, det vill säga i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd.  
 

Kommande finansiella rapporter 

Halvårsrapport 2011:  2011-08-18 
Delårsrapport 3 2011:  2011-11-17 
 

Avlämnande av delårsrapport 

Lund, den 19 maj 2011 
PharmaLundensis AB (publ) 
Styrelsen 
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Resultaträkning i sammandrag 

 

(SEK) 2011-01-01 2010-01-01 

  2011-03-31 2010-03-31 

  3 mån 3 mån 

   Nettoomsättning 0    5 795    

      

      

Rörelsens kostnader     

Övriga externa kostnader -372 880    -172 624    

Personalkostnader -373 526    -290 044    

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar -3 448    -5 630    

Balanserade utvecklingskostnader 100 000    100 000    

      

Rörelseresultat -649 854    -362 503    

      

Resultat från finansiella poster     

Ränteintäkter och liknande resultatposter 8    0  

Räntekostnader och liknande resultatposter -4 013    -16 064    

   Resultat efter finansiella poster -653 859    -378 567    

      

Resultat före skatt -653 859    -378 567    

    

Resultat före skatt -653 859    -378 567    
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Balansräkning i sammandrag 
 

(SEK) 2011-03-31 2010-03-31 

   

   TILLGÅNGAR 
 

    

Anläggningstillgångar 
 

  

Immateriella anläggningstillgångar 

 
  

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande 
arbeten 1 300 000    1 200 000    

      

Materiella anläggningstillgångar     

Inventarier 12 560    16 008    

      

Summa anläggningstillgångar 1 312 560    1 216 008    

      

Omsättningstillgångar     

Kortfristiga fordringar     

Övriga kortfristiga fordringar 62 987    69 433    

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 101 668    102 568    

Summa kortfristiga fordringar 164 655    172 001    

      

Kassa och bank 2 365 442    2 980 609    

      

Summa omsättningstillgångar 2 530 097    3 152 610    

      

SUMMA TILLGÅNGAR 3 842 657    4 368 618    
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Balansräkning i sammandrag – fortsättning 
 

(SEK) 2011-03-31 2010-03-31 

   

   EGET KAPITAL OCH SKULDER 
 

    

Eget kapital 
 

  

Bundet eget kapital 

 
  

Aktiekapital 683 375    683 375    

      

      

Fritt eget kapital     

Överkursfond 7 794 125    7 794 125    

Balanserad vinst eller förlust -4 761 343    -1 378 520    

Periodens resultat -653 859    -3 382 823    

      

      

Summa eget kapital 3 062 298    3 716 157    

      

Skulder     

Långfristiga skulder     

Skulder till kreditinstitut 0    31 250    

      

Kortfristiga skulder     

Skulder till kreditinstitut 125 000    125 000    

Leverantörsskulder 70 815    135 525    

Övriga skulder 15 423    15 643    

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 569 121    345 043    

  780 359    621 211    

      

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 3 842 657    4 368 618    

   

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser   

Ställda säkerheter Inga Inga 

Ansvarförbindelser Inga Inga 

    



 
 

8 
 

Förändring eget kapital i sammandrag 

2010 (12 mån) 

      
(SEK) Aktiekapital Överkursfond Balanserad vinst 

eller förlust 
Årets resultat Totalt 

Vid årets början 109 175 2 330 825 620 -1 379 140 1 061 480 

Disposition enligt 
årsstämmobeslut 

0  0  -1 379 140 1 379 140 0 

Fondemissioner under året 436 700 -436 700 0  0  0 

Nyemissioner under året 137 500 5 900 000 0  0  6 037 500 

Årets resultat 0 0  0  -3 382 823 -3 382 823 

Vid årets slut 683 375 7 794 125 -1 378 520 -3 382 823 3 716 157 

      2011 (3 mån) 

     

      (SEK) Aktiekapital Överskursfond 
  

Balanserad vinst 
eller förlust 

Årets resultat Totalt 

Vid årets början 683 375    7 794 125    -1 378 520    -3 382 823    3 716 157    

Disposition enligt 
årsstämmobeslut 

0   0 -3 382 823    3 382 823    0    

Årets resultat 0   0 0  -653 859    -653 859    

Vid årets slut 683 375    7 794 125    -4 761 343    -653 859    3 062 298    
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Kassaflödesanalys i sammandrag 

(SEK) 2011-01-01 2010-01-01 

 
2011-03-31 2010-03-31 

   Den löpande verksamheten 
  Rörelseresultat -649 854 -362 503 

Avskrivningar 3 448 5 630 

   Erhållen ränta 8 0 

Erlagd ränta -4 013 -16 064 

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 
  Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av 

rörelsekapital -650 411 -372 937 

   Förändring i rörelsekapital 
  Ökning/Minskning fordringar 7 346 436 822 

Ökning/minskning av kortfristiga skulder 159 148 -158 434 

Förändring i rörelsekapital 166 494 278 388 

   Kassaflöde från den löpande verksamheten -483 917 -94 549 

   Investeringsverksamhet 
  Förvärv av anläggningstillgångar 0 0 

Förvärv av dotterbolag 0 0 

Förvärv av immateriella tillgångar -100 000 -100 000 

Kassaflöde från investeringsverksamheten -100 000 -100 000 

   Finansieringsverksamhet 
  Nyemission/aktiekapital 
  Villkorat aktieägartillskott 
  Ökning/minskning långfristiga fordringar 
  Ökning/minskning långfristiga skulder -31 250 0 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -31 250 0 

   Förändring av likvida medel -615 167 -194 549 

Likvida medel vid periodens början 2 980 609    359 621 

Likvida medel vid periodens slut 2 365 442 165 072 
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