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Perioden januari-mars i sammandrag 
 
• Periodens resultat uppgick till - 9 277 Tkr (-2 847 Tkr) 
• Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -8 852 Tkr  

(-3 461 Tkr)  
• Likvida medel uppgick per den 31 mars 2012 till 81 646 Tkr (2 334 Tkr) 
• Resultat per aktie uppgick till -0,5 kr (-0,2) 
• Positiva och stödjande möten med de amerikanska och svenska 

registreringsmyndigheterna kring PledOx®-studiens design 
• De två̊ 3-månaders prekliniska säkerhetsstudier av PledOx slutförda. Slutlig analys av 

resultaten pågår 
• PledPharma tilldelas 500 000 kronor i medfinansiering från VINNOVAs program 

Forska och Väx  
• Årsstämman beslutade om omval av sittande styrelse samt upprättande av 

optionsprogram för anställda 
 
 
 
VD kommentar 
Vi har under första kvartalet fokuserat på förberedelserna inför starten av vår viktiga och 
prioriterade kliniska PledOx fas IIb-studie i tjocktarmscancerpatienter. Dessa förberedelser 
går enligt plan och interaktionerna med de amerikanska och europeiska myndigheterna har 
varit positiva. Vidare följer kostnaderna budgeten. Vi räknar fortsatt med studiestart under 
mitten av 2012, säger VD Jacques Näsström. 
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Företagsprofil 
PledPharma är ett svenskt specialistläkemedelsbolag som utvecklar förbättrade behandlingar 
vid livshotande sjukdomar. Vi är fokuserade på att utveckla ett läkemedel som minskar de 
svåra biverkningar som uppstår vid cellgiftsbehandling samt på att utvärdera ett befintligt 
läkemedels förmåga att minska skadorna på hjärtat som uppstår i samband med 
ballongvidgningsbehandling av akut hjärtinfarkt. Våra projekt fyller viktiga medicinska behov 
och vi har möjligheten att erbjuda patienter värdefulla tilläggsbehandlingar vid svåra och 
vanligt förekommande sjukdomstillstånd. Det medför att vi även har potential att erbjuda våra 
aktieägare en god värdeutveckling.  
 
Stor marknadspotential inom cancer 
Världsmarknaden för stödjande cancerbehandling är drygt 10 miljarder USD och 
tjocktarmscancerläkemedlet oxaliplatin, som är basen i många behandlingar, ges i 3,3 
miljoner doser per år.  

Pågående kliniska program 
Vårt fokus är på den fas IIb-studie som kommer att undersöka PledOx® förebyggande effekt 
på biverkningar av cellgiftsbehandling vid tjocktarmscancer. Denna studie beräknas starta i 
mitten av 2012 och resultat väntas i slutet av 2013. 

I en liten första klinisk fas IIa-studie undersöker vi ett PLED-derivats förmåga att minska 
återflödesskador hos patienter med akut hjärtinfarkt som genomgår ballongvidgning. Denna 
studie pågår och resultat väntas under mitten av 2012. 
Vår affärsmodell 
Vi utvecklar läkemedel inom områden där det finns otillfredsställda stora medicinska behov 
och förenar därmed detta medicinska behov med en god möjlighet till investeringsavkastning. 
Vi fokuserar på att driva befintliga kliniska projekt till och med fas IIb för att sedan licensiera 
ut den fortsatta utvecklingen och försäljningen mot en ersättning vid avtalstecknandet, 
milstolpebetalningar och royalty. Vår teknologi är baserad på ett patentskyddat och kliniskt 
beprövat derivat (mangafodipir). Vi har dessutom ansökt om patent för nya PLED-derivat 
(PledOx). 
Vår vision 
Vi skall vara det ledande specialistläkemedelsbolaget som utvecklar mediciner som skyddar 
friska celler från oxidativ stress vid behandling av livshotande sjukdomar. 

Affärsmål 
Utlicensieringsdiskussioner av PledOx projekt kommer att starta när studieresultat finns 
tillgängliga under slutet av 2013. I det kliniska programmet där PledOx förebyggande effekt 
på cellgiftsorsakade biverkningar vid tjocktarmscancer undersöks, räknar vi med att starta den 
kliniska fas IIb studien i mitten av 2012.  
I det kliniska programmet avseende PLED-derivats (mangafodipir) förmåga att minska 
återflödesskador hos patienter med akut hjärtinfarkt som genomgår ballongvidgning beräknas 
resultat kunna presenteras under mitten av 2012. Riskerna med denna studie är betydligt 
högre än i cancerstudien eftersom detta är en första begränsad patientstudie för denna 
indikation, som dessutom är svårstuderad. 

 
PledPharma (STO:PLED) är listat på NASDAQ OMX First North. För mer information, se 
www.pledpharma.se 
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Finansiell utveckling  
 
Första kvartalet 2012 
 
Intäkter 
Rörelsens intäkter uppgick till 0 (1 783) 
TSEK och avser, för föregående år, 
aktiverade kostnader. Styrelsen beslutade i 
december att de aktiverade kostnaderna för 
patent och arbete för egen utveckling ska 
skrivas ned.  Beslutet att upphöra med 
aktivering av kostnader i detta 
utvecklingsskede togs för att göra en 
anpassning till hur övriga bolag inom 
läkemedelsindustrin har valt att aktivera 
kostnader för patent och arbete för egen 
utveckling. Aktivering av kostnader av 
detta slag kommer PledPharma 
fortsättningsvis att göra efter det att 
projekten har genomgått fas III studier och 
ska marknadslanseras. Övriga 
rörelseintäkter uppgick under perioden till 
89 (98) TSEK och utgjordes av 
valutakursvinster. Ränteintäkter uppgick 
under perioden till 158 (2) TSEK. 
 
Kostnader 
Rörelsens kostnader under det första 
kvartalet uppgick till 9 524 (4 721) TSEK. 
Kostnadsökningen beror i huvudsak på 
ökade projektkostnader då fokus har legat 
på utvecklingsarbete hos AMRI och 
Recipharm men även på de toxikologiska 
studierna som utförts av Citox. Under det 
första kvartalet har även royalty avseende 
patent betalats ut till GE Healthcare.  
 
Resultat 
Rörelseresultatet för det första kvartalet 
uppgick till -9 435 (-2 841) TSEK. 
Förändringen av rörelseresultatet förklaras 
av ökade kostnader enligt ovan (samt 
förändringen av principer för aktivering av 
kostnader). Resultat efter finansiella poster 
uppgick till -9 277 (- 2 847) TSEK. 
Resultatet efter skatt blev -9 277 (-2 847) 
TSEK.  
 

Investeringar, likviditet och finansiell 
ställning  
De totala investeringarna i balanserade 
utgifter uppgick per den 31/3 2012 till 0 (9 
474) TSEK.  
 
Likvida medel uppgick per den 31 mars 
2012 till 81 646 (2 334) TSEK.  
 
Eget kapital per 2011-03-31 var 78 255 (11 
165) TSEK och bolagets soliditet var 95 
procent (92). Eget kapital per aktie uppgick 
till 3,9 kronor (0,8). Under perioden 
januari till mars fanns inga långfristiga 
skulder (0). Kortfristiga skulder uppgick 
den 31 mars 2012 till 4 102 (908) TSEK.  
 
Kassaflödet under perioden januari till 
mars uppgick till -8 902 (1 766) TSEK.  
 
Kassaflödet från den löpande 
verksamheten för perioden januari till mars 
uppgick till -8 852 (-3 461) TSEK.  
 
Medarbetare  
Genomsnittligt antal medarbetare uppgick 
under perioden till 6 (4) personer. 
 
Optionsprogram 
Den 29 mars godkände årsstämman 
styrelsens förslag till optionsprogram för 
ledande befattningshavare och övriga 
anställda om totalt maximalt 400 000 
optioner. Per den 31/3 2012 var samtliga 
optioner tecknade av dotterbolaget 
PledPharma I AB som har till enda 
verksamhet att bedriva hantering av 
incitamentsprogram för anställda i 
PledPharma. Per den 31/3 2012 hade 
bolaget ett aktiekapital på 50,000 kronor 
samt en kassa på 50,000 kronor.  
 
Risker 
Risker finns beskrivna i det prospekt som 
gavs ut i samband med nyemissionen 
vilken genomfördes i juni 2011. Inga 
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förändringar i företagets riskbedömning 
har skett under perioden. 
 
Aktien 
Antalet aktier i bolaget per den 31 mars 
2012 var 20 247 775. PledPharmas aktie 

noterades på NASDAQ OMX First North 
den 7 april 2011.  
 
Säsongsvariationer 
PledPharmas verksamhet är inte utsatt för 
säsongsvariationer. 

 
 
 
Resultaträkning  
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Balansräkning 
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Kassaflödesanalys 
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Förändring i eget kapital 
  

 
 
 
 
Nyckeltal 
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Redovisningsprinciper 
Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med Redovisningsrådets Rekommendationer RR20 
delårsrapporter och årsredovisningslagen. För en utförligare beskrivning av företagets 
redovisningsprinciper hänvisas till bolagets Årsredovisning 2011.  
 
Med stöd av Årsredovisningslagen kap 7, § 5,om ringa betydelse för verksamheten, upprättas ingen 
koncernredovisning för moderbolaget med tillhörande dotterbolag.   
 
Belopp är uttryckt i SEK vilket i denna rapport avser svenska kronor. Siffror inom parentes avser 
motsvarande period föregående år.  
 
Denna delårsrapport har ej granskats av bolagets revisorer.  
 
 
Intygande 
Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av 
företagets verksamhet samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som bolaget står inför.  
 
Framåtblickande uttalande  
I denna kvartalsrapport ingår uttalanden som är framåtblickande. Verkligt resultat kan avvika från vad 
som angivits. Interna faktorer som framgångsrik förvaltning av forskningsprogram och immateriella 
rättigheter kan påverka framtida resultat. Det finns också externa förhållanden, t.ex. ekonomiska 
klimatet, politiska förändringar och konkurrerande forskningsprogram, som kan påverka PledPharmas 
resultat.   
 
Stockholm 27 april 2012 
 
Jacques Näsström 
Verkställande direktör  
 
Kontakter för ytterligare information	   
PledPharma AB (publ) 
Grev Turegatan 11c 
114 46 Stockholm 
Telefon: 08 663 57 00 
www.pledpharma.se 
Org.nr. 556706-6724 
	   
För ytterligare information kontakta:  
Erik Kinnman, informationsdirektör, tfn 073 422 15 40 
Michaela Johansson, finansdirektör tfn 0709 26 17 75 
Jacques Näsström, VD tfn 073 713 09 79 
 
Kommande rapporttillfällen 
Kvartalsrapport för januari - juni 2012 publiceras den 24 augusti 
Kvartalsrapport för januari - september 2012 publiceras den 26 oktober  
 
Analytiker som följer PledPharma  
Redeye Klas Palin 
Remium Johan Strömqvist  


