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Sammanfattning av bokslutskommuniké 

Fjärde kvartalet (2010-10-01 – 2010-12-31)  
 Nettoomsättningen uppgick under fjärde kvartalet till 0 SEK (0). 
 Resultatet efter finansiella poster uppgick till -630 031 SEK (-473 564). 
 Resultatet per aktie* uppgick till -0,05 SEK (-0,03). 
 Soliditeten** uppgick per 2010-12-31 till 89 %.  

 
Helåret (2010-01-01 – 2010-12-31) 
 Nettoomsättningen uppgick under räkenskapsåret till 11 558 SEK (0). 
 Resultatet efter finansiella poster uppgick till -3 304 525 SEK (-1 379 140). 
 Resultatet per aktie* uppgick till -0,24 SEK (-0,1). 

 
* Periodens resultat dividerat med 13 667 500 utestående aktier. 
** Eget kapital dividerat med totalt kapital. 

 

Väsentliga händelser under räkenskapsåret 2010 

 I april 2010 genomfördes en riktad nyemission om 1,2 MSEK, som blev fulltecknad. 
 Den 29 april beslutade årsstämman att göra bolaget publikt. 
 I juni 2010 slutfördes en publik emission, som blev övertecknad. Teckningsgraden uppgick till 181 

procent. 2 150 000 aktier nyemitterades och PharmaLundensis tillfördes drygt 4,8 MSEK före 
emissionskostnader. Genom emissionen tillfördes PharmaLundensis närmare 400 nya aktieägare. 

 PharmaLundensis listades på AktieTorget den 6 juli 2010. 
 Bolaget utsåg i samband med listningen Sedermera Fondkommission AB till likviditetsgarant under en 

begränsad tid. 
 

Väsentliga händelser efter periodens utgång 

 Bolagets styrelse beslutade att avbryta likviditetsgarantin (som ursprungligen planerats att pågå i sex 
månader), med anledning av att aktiekursen stabiliserats med relativt god omsättning efter den 
planerade tiden. PharmaLundensis sista dag för handel med likviditetsgarant var den 12 januari 2011 
och bolagets första handelsdag utan likviditetsgarant var den 13 januari 2011. 
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Nulägesrapport från VD Staffan Skogvall 

PharmaLundensis har under 2010 omvandlats till ett publikt bolag, genomfört två nyemissioner som totalt 
inbringade cirka 6 MSEK, varav den publika blev kraftigt övertecknad, samt i juli listats på AktieTorget. Den 
praktiska verksamheten som bedrivits har gått enligt planerna. Dokument till Läkemedelsverket har författats, 
vetenskapligt konsultationsmöte med Läkemedelsverket har genomförts med positiv respons på vårt projekt, 
vårens kliniska studie har detaljplanerats och utvecklingen av en GMP-produkt har pågått för fullt. 
 
Efter periodens utgång har GMP-produktionen av IodoCarb kommit bra framåt och bör vara klar inom kort. 
Den färdiga produkten kommer enligt planerna snart att lämnas till Apotekets Produktionslaboratorium (APL) 
för paketering och frisläppning. Även arbetet att skriva ihop en product IMPD (en noggrann beskrivning av 
tillverkningsproceduren) till Läkemedelsverket pågår för fullt och vi kommer så fort som möjligt att lämna in 
ansökan till Läkemedelsverket för granskning. När ansökan blivit godkänd, kan den kliniska studien påbörjas. Vi 
bedömer att detta kan ske i början av Q2 2011. Studien tar cirka tre månader per patient och 40 patienter skall 
testas (20 IodoCarb och 20 Placebo). Ett flertal patienter kommer att testas parallellt, och uppskattningsvis tar 
det fyra till sex månader att genomföra hela studien. Detta innebär att det bör vara möjligt att erhålla resultat 
från studien under början på hösten 2011. Studien är planerad att finansieras via emissionen som genomfördes 
sommaren 2010. Således kvarstår de ursprungliga planerna men kapitalbehovet avgörs av hur mycket 
Lungkliniken behöver för att genomföra den planerade studien. Det kan därmed i nuläget inte fastslås om extra 
kapital krävs för att uppnå planerad milestone.  
 
Under hösten 2010 fick jag dessutom indikationer på att vår behandlingsprincip även skulle kunna användas för 
att behandla en helt annan sjukdom. Det rör sig om en vanlig och allvarlig sjukdom, som ofta drabbar yngre. 
Bolaget har lämnat in en patentansökan som granskats av Patent och Registreringsverket, med väsentligen 
positiv granskningsrapport. Det bör således vara möjligt att patentskydda denna indikation.  Bolaget planerar 
att genomföra en klinisk studie på denna sjukdom efter att KOL-studien avslutats. Om IodoCarb fungerar på 
den nya indikationen har den potential att generera inkomster som väl matchar de förväntade inkomsterna 
från bolagets KOL-läkemedel. Vi vill av sekretesskäl inte avslöja mer om detta spår i nuläget. 
 
Sammanfattningsvis är min uppfattning att det ser fortsatt positivt ut för PharmaLundensis. De omfattande 
förberedande arbetena för den kliniska studien går planenligt framåt. Vi bedömer att det skall vara möjligt att 
påbörja den kliniska KOL-studien i Q2 2011. Jag tror och hoppas att denna studie skall bekräfta våra hypoteser 
att kvicksilver har en betydelsefull roll vid utveckling av KOL och att vi kan få en bra behandlingseffekt av 
IodoCarb. Jag hoppas också att vårt nya spår, där IodoCarb kan användas till en helt ny sjukdom, skall visa sig 
framgångsrikt. Denna kliniska studie skulle vi kunna påbörja under hösten 2011. 
 
Jag bedömer att Bolaget och dess aktieägare har ett spännande år framför sig!  
 
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 cirka 10 miljarder USD, och beräknas stiga till 14 miljarder USD 
under 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. Enligt 
myndighetskrav måste en GMP-produkt av IodoCarb® tas fram innan kliniska studier på människor kan 
genomföras. GMP-produktionen av IodoCarb® beräknas vara färdig inom kort och substansen skickas därefter 
för dospaketering och frisläppning hos APL (Apotekets Produktionslaboratorium). En substans-IMPD (en 
noggrann beskrivning av tillverkningsproceduren) håller på att sättas ihop och PharmaLundensis bedömer att 
det skall vara möjligt att påbörja den planerade kliniska Proof of Concept-studien för KOL under Q2 2011.  
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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 december 2010 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. 
 

Förslag till disposition av bolagets resultat 

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att ingen aktieutdelning lämnas för räkenskapsåret 2010. 
 

Insynsregistrerade personers innehav per den 31 december 2010 

Person Position i bolaget Aktier per 2009-12-31 Aktier per 2010-12-31 Optioner** per  
2010-12-31 

SkåneÖrnen AB* Staffan Skogvall är VD och 
styrelseledamot 

6 595 000 7 670 000 0 

Staffan Skogvall VD och styrelseledamot 3 400 000 2 403 120 0 

Ingmar Karlsson Styrelseledamot 10 000 10 000 100 000 

Jonas Erjefält Styrelseledamot 0 0 200 000 

Erik Lunell Styrelseordförande 0 0 212 950 

Oscar Axelsson Kemirådgivare 0 0 200 000 
 

* Ägs av släkten Skogvall. Staffan Skogvall är firmatecknare och styrelseledamot. 
** Avser optioner som ställts ut privat av VD Staffan Skogvall och medför därmed ingen utspädning.  

 

Årsredovisning tillgänglig 

PharmaLundensis årsredovisning för räkenskapsåret 2010 är planerad att publiceras på bolagets 
(www.pharmalundensis.se) och AktieTorgets (www.aktietorget.se) respektive hemsida i april 2011. Årsstämma 
i PharmaLundensis är planerad att hållas i april 2011. Exakt datum för årsstämma kommer att presenteras 
senast i samband med kallelse till årsstämma.      
 

Granskning av revisor 

Bokslutskommunikén har ej varit föremål för granskning av bolagets revisor.  
 

Principer för bokslutskommunikéns upprättande 

Bokslutskommunikén har upprättats i enlighet med samma redovisningsprinciper som i bolagets senaste 
årsredovisning, det vill säga i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. 
Samtliga kostnader i samband med nyemissioner har kostnadsförts och belastar således resultatet.   
 

Kommande finansiella rapporter 

Delårsrapport 1 2011:  2011-05-19 
Halvårsrapport 2011:  2011-08-18 
Delårsrapport 3 2011:  2011-11-17 
Bokslutskommuniké 2011:  2012-02-23 
 

Avlämnande av bokslutskommuniké 

Lund, den 18 februari 2011 
PharmaLundensis AB (publ) 
Styrelsen 
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Resultaträkning i sammandrag 

(SEK) 2010-10-01 2009-10-01 2010-01-01 2009-01-01 

  -2010-12-31 -2009-12-31 -2010-12-31 -2009-12-31 

  3 mån 3 mån 12 mån 12 mån 

          

Nettoomsättning 0    0    11 558    0    

          

Rörelsens kostnader         

Övriga externa kostnader -552 665    -476 918    -2 824 974    -1 286 202    

Personalkostnader -169 120    -62 635    -843 874    -409 635    

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar -3 528    -12 081    -13 995    -22 548    

Balanserade utvecklingskostnader 100 000    100 000    400 000    400 000    

          

Rörelseresultat -625 313    -451 634    -3 271 285    -1 318 385    

          

Resultat från finansiella poster         

Räntekostnader och liknande resultatposter -4 718    -21 930    -33 240    -60 755    

          

Resultat efter finansiella poster -630 031    -473 564    -3 304 525    -1 379 140    

          

Resultat före skatt -630 031    -473 564    -3 304 525    -1 379 140    

          

Periodens resultat -630 031    -473 564    -3 304 525    -1 379 140    
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Balansräkning i sammandrag 
 
(SEK) 2010-12-31 2009-12-31 

   

   
TILLGÅNGAR     

Tecknat ej inbetalt aktiekapital 0  285 000    

      

Anläggningstillgångar     

Immateriella anläggningstillgångar     

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten 1 200 000    800 000    

      

Materiella anläggningstillgångar     

Inventarier 16 007    30 002    

      

Summa anläggningstillgångar 1 216 007    830 002    

      

Omsättningstillgångar     

Kortfristiga fordringar     

Övriga kortfristiga fordringar 68 796    164 939    

Summa kortfristiga fordringar 68 796    164 939    

      

Kassa och Bank 2 980 609    359 621    

      

Summa omsättningstillgångar 3 049 405    524 560    

      

SUMMA TILLGÅNGAR 4 265 412    1 639 562    
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Balansräkning i sammandrag, fortsättning 
 
(SEK) 2010-12-31 2009-12-31 

   

   EGET KAPITAL OCH SKULDER     

Eget kapital     

Bundet eget kapital 
  Aktiekapital/pågående nyemission 683 375    109 175    

      

      

Fritt eget kapital     

Balanserad vinst eller förlust 6 415 605    1 524 145    

Erhållet aktieägartillskott/Pågående nyemission 0 807 300    

Årets resultat -3 304 525    -1 379 140    

  3 111 080  952 305  

      

Summa eget kapital 3 794 455    1 061 480    

      

Skulder     

Långfristiga skulder     

Skulder till kreditinstitut 31 250    156 250    

      

Kortfristiga skulder     

Skulder till kreditinstitut 125 000    93 750    

Leverantörsskulder 135 014    209 693    

Övriga skulder 15 643    17 145    

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 164 050    101 244    

  439 707    421 832    

      

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 4 265 412    1 639 562    

   Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 
  Ställda säkerheter Inga Inga 

Ansvarförbindelser Inga Inga 
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Förändring eget kapital i sammandrag 

2009 
 
(SEK) Aktiekapital Fritt eget kapital Årets resultat Totalt 

Vid årets början 
100 000 1 132 000 -1 131 380 100 620 

Disposition enligt årsstämmobeslut 
-  -1 131 380 1 131 380 0 

Nyemissioner under året 
6 475 1 523 425 -  1 530 000 

Pågående nyemission 
2 700 807 300 -  810 000 

Årets resultat 
-  -  -1 379 140 - 1 379 140 

Vid årets slut 
109 175 2 331 445 -1 379 140 1 061 480 

 
 
2010  

 
(SEK) Aktiekapital Fritt eget kapital Årets resultat Totalt 

Vid årets början 
109 175    2 331 445 -1 379 140 1 061 480    

Disposition enligt årsstämmobeslut 
 - -1 379 140 1 379 140 0    

Fondemission under året 
436 700 -436 700    -  0    

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

Årets resultat 
 - -  -3 304 525    -3 304 525    

Vid årets slut 
683 375    6 415 605 -3 304 525    3 794 455    
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Kassaflödesanalys i sammandrag 

(SEK) 2010-10-01 2009-10-01 2010-01-01 2009-01-01 

 2010-12-31 2009-12-31 2010-12-31 2009-12-31 

 

3 mån 3 mån 12 mån 12mån 

     Den löpande verksamheten 
    Rörelseresultat -625 313 -451 634 -3 271 285 -1 318 385 

Avskrivningar 3 528 12 081 13 995 22 548 

     Erhållen ränta 
    Erlagd ränta -4 718 -21 930 -33 240 -60 755 

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 
    Kassaflöde från den löpande verksamheten -626 503 -461 483 -3 290 530 -1 356 592 

före förändring i rörelsekapital 
    

     Förändring i rörelsekapital 
    Ökning/Minskning fordringar 21 278 -415 640 381 143 -412 885 

Ökning/minskning av kortfristiga skulder 4 551 150 882 -13 375 30 020 

Förändring i rörelsekapital 25 829 -264 758 367 768 -382 865 

     Kassaflöde från den löpande verksamheten -600 674 -726 241 -2 922 762 -1 739 457 

     Investeringsverksamhet 
    Förvärv av immateriella tillgångar -100 000 -100 000 -400 000 -400 000 

Kassaflöde från investeringsverksamheten -100 000 -100 000 -400 000 -400 000 

     Finansieringsverksamhet 
    Nyemission/aktiekapital 0 810 000 6 037 500 2 340 000 

Ökning/minskning långfristiga skulder -31 250 0 -93 750 156 250 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -31 250 810 000 5 943 750 2 496 250 

     Förändring av likvida medel -731 924 -16 241 2 620 988 356 793 

Likvida medel vid periodens början 3 712 533 375 862 359 621 2 828 

Likvida medel vid periodens slut 2 980 609 359 621 2 980 609 359 621 
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