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Företaget i korthet
Lipigon Pharmaceuticals AB, Org. nr. 556810-9077, (”Lipigon”) är ett bolag med säte i
Umeå. Lipigon utvecklar särläkemedel för sjukdomar orsakade av rubbningar i kroppens
hantering av fetter, där adekvat behandling för närvarande saknas eller är begränsad och där det
finns ett stort medicinskt behov.
Lipigons affärsidé är att utveckla läkemedel med nya, unika verkningsmekanismer (S.k. first-inclass) för sjukdomar som saknar fullgod behandling. Bolaget har expertkompetens
inom lipidbiologi (kroppens hantering av fetter) och arbetar därför med sjukdomar som beror
på störningar i denna funktion.
Lipigons vision är att bli den ledande aktören i världen inom sällsynta sjukdomar orsakade
av störningar i kroppens fetthantering. Ambitionen är att bli den självklara samarbetspartnern
för större läkemedelsbolag inom bredare indikationer som relaterar till störningar i kroppens
fetthantering.
Bolagets stamaktier handlas sedan den 1 mars 2021 på Nasdaq First North Growth Market med
G&W som Certified Adviser.
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VD har ordet
Lipigons vision är att bli ett ledande och värdeskapande
bolag inom behandling av lipidrelaterade sjukdomar,
genom att långsiktigt bygga en diversifierad
projektportfölj med fokus på innovation och
patientnytta. Vår grund består av mer än 50 års
världsledande forskning. De första stegen har vi redan
tagit genom att etablera flera strategiska samarbeten
och bygga ett bra team kring våra utvecklingsprojekt.
Den första stora milstolpen som vi siktar mot blir att
visa blodfettssänkande effekt i kliniska studier med vår
läkemedelskandidat Lipisense som riktar in sig mot
ovanliga och allvarliga blodfettssjukdomar.

Det finns ett stort medicinskt behov av bättre och mer effektiva behandlingar inom vårt
forskningsområde och det illustreras av fortsatt hög affärsaktivitet. Vi ser detta både
genom nystartade forskningsprojekt och genom licensaffärer hos våra branschkollegor. Ett flertal
affärsexempel finns där större bolag ingått samarbetsavtal baserat på projekt i tidig
utvecklingsfas. Vikten av innovationshöjd och branschkunnande kan inte understrykas nog; två
komponenter som jag vill mena att Lipigon besitter.
Under 2020 har våra utvecklingsprojekt noterat många viktiga framgångar. Samarbetet med
CombiGene i Projekt 2, som riktar sig mot den ovanliga sjukdomen Lipodystrofi, har utvecklats bra
och en ny milstolpe nåddes i augusti då bra data fanns för CombiGene att ansöka om patent.
Första delen av utvecklingsplanen i Projekt 3, som riktar sig mot skadliga blodfetter, har nu
startats tillsammans med HitGen. Lipigon har också valt att utöka samarbetet med HitGen till att
gälla två olika målproteiner. Syftet är att under det kommande halvåret screena och testa nya
läkemedelssubstanser. Vårt senaste projekt, Projekt 4, bygger på arbetet vi gjort i Lipisense och
riktar in sig på akut andnödssyndrom, ett allvarligt tillstånd där det inte finns några godkända
läkemedel och som drabbar patienter med bakteriella eller virusmedierad lunginflammation,
exempelvis som vid Covid-19. Projektet är explorativt och sker i samarbete med Nanyangs
tekniska universitet i Singapore.
Under året har vi rekryterat projektledare Stefan Pierrou som har bakgrund inom preklinisk och
klinisk utveckling främst från AstraZeneca. Professor emerita Gunilla Olivecrona, en av Lipigons
grundare, har också anställts på deltid. Styrelsen har förstärkts av läkemedelsexperten Johannes
Hulthe. Entreprenören och juristen Urban Paulsson valdes under året in i styrelsen som ny
ledamot, och i januari 2021 tillträdde Urban som ny styrelseordförande. Sammantaget står
Lipigon med dessa rekryteringar bättre rustade än någonsin inför fortsatt utveckling av våra
projekt.
I december valdes kandidatsubstans i Lipigons huvudprojekt; Lipisense, som nu går in i nästa
utvecklingssteg; de prekliniska säkerhetsstudierna och tillverkning av material för kommande
kliniska studier. Lipisense följer utvecklingsplanen väl; våra tillverkare och
uppdragsorganisationer levererar i tid vilket är en förutsättning för att påbörja den kliniska
utvecklingen enligt plan. Under 2020 hade Covid-pandemin viss inverkan på bolagets
samarbetspartners men dessa problem kommer förhoppningsvis inte påverka oss under 2021 om
utvecklingen går åt rätt håll i världen. Under året skall Lipigon genomföra de för Lipisense
nödvändiga säkerhetsstudierna, där data förväntas under andra halvan av 2021.
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Sedan den 1 mars 2021 handlas bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market. I samband
med introduktionen reste vi kapital som tar oss till kliniska prövningar. Bolaget har nu en god
finansiell bas. Under 2021 fortsätter vår strävsamma resa mot att bli det ledande
forskningsbolaget inom lipidrelaterade sjukdomar.
Umeå den 30 april 2021
Stefan K. Nilsson
Verkställande direktör
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Förvaltningsberättelse
Styrelsen och verkställande direktören för Lipigon Pharmaceuticals AB (publ) (”Lipigon”), org.nr.
556810-9077 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2020-01-01—2020-12-31.
Lipigon utvecklar särläkemedel för sjukdomar orsakade av rubbningar i kroppens hantering
av fetter, där adekvat behandling för närvarande saknas eller är begränsad och där det finns ett
stort medicinskt behov.
Väsentliga händelser under räkenskapsåret (jan-dec)
Den 23 mars meddelade vi att Lipigon förvärvat gemensamt
utvecklade läkemedelskandidater av Secarna Pharmaceuticals GmbH & Co. KG
Lipigon meddelade den 14 maj att samarbetsavtal tecknats med kinesiska HitGen, Inc.
i syfte att utveckla läkemedel för cardiovaskulära sjukdomar
Vid årsstämman den 3 juni 2020 valdes KPMG till nytt revisionsbolag med
Andreas Vretblom som huvudansvarig revisor samt Johannes Hulthe som ny styrelsledamot
Ett nytt projekt 4 har lagts till och den 22 september meddelade Lipigon att
samarbete inletts med Nanyang Technological university, Singapore ("NTU Singapore") och
Shenzen Institutes of Advanced Technology, Chinese Academy of Sciences (SIAT) för att
studera en potentiell ny behandling av Acute Respiratory Distress Syndrome (ARDS) vilket
även kan inkludera Covid-19
Stefan K. Nilsson har den 1 augusti anställts som Verkställande direktör
Under augusti månad tillträdde Michael Owens som CFO
Ledningen har under perioden ytterligare stärkts med en erfaren
läkemedelsutvecklare, Stefan Pierrou, samt medgrundaren Gunilla Olivecrona,
Professor emerita vid Umeå Universitet, som har anställts på deltid
Den 25 augusti meddelade vi att utlicensieringen av Lipigons andra program (vilket
syftar till att hjälpa patienter som drabbats av Lipodystrofi nått en betydande milstolpe.
Den uppnådda milstolpen innebär att Lipigon erhållit en delbetalning uppgående till 1,5
MSEK vilken erlagts med aktier i Combigene
Vid extra bolagsstämma den 28 augusti 2020 beslutades att Lipigon skall vara ett
publikt bolag, aktieuppdelning 20:1, genomförande av fondemission samt bemyndigande
för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler
Den 12 oktober beslutade styrelsen med stöd av beslut från stämman den 28 augusti om att
genom riktad nyemission emittera 295 858 st. aktier i Lipigon till Urban Paulsson
Vid extra bolagsstämma den 30 oktober beslutades om inval av Urban Paulsson som
styrelselsedamot i Lipigon. Mikael Elofsson avgick ur styrelsen
I december valde Lipigon läkemedelskandidat i huvudprojektet Lipisense
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Utvalda ﬁnansiella data i sammandrag
2020
Jan-dec

2019
Jan-dec

4 010
-7 824
-8 068
15 242
11 507
2,61
12 551
-1,83
2,74
85,18%

1 742
-4 934
-4 986
3 210
937
0,22
1 044
-1,15
0,50
67,57%

Nettoomsättning, tkr
Rörelseresultat, tkr
Resultat efter skatt, tkr
Balansomslutning, tkr
Periodens kassaﬂöde, tkr
Periodens kassaﬂöde per aktie (SEK)
Likvida medel, tkr
Resultat per aktie före och efter utspädning (SEK)
Eget kapital per aktie (SEK)
Soliditet, %

Beskrivning av verksamheten
Lipigons expertis är inom lipidforskning. Lipigon inriktar sig initialt på ovanliga sjukdomar
som kan ge så kallad särläkemedelsstatus eller nischindikationer. Bolagets läkemedelsutveckling
fokuserar på fyra läkemedelsprojekt.
Samtliga projekt har, baserat på verkningsmekanismen, potential att även rikta sig mot bredare
indikationer, främst inom området blodfetter, deras reglering och associerade sjukdomar.
Femårsöversikt
tkr
Nettoomsättning
Resultat efter ﬁnansiella poster
Balansomslutning
Soliditet %

2020
4 010
-8 068
15 242
85

2019
1 742
-4 986
3 210
68

2018
3
-3 768
225
-375

2017
0
-3 030
1 771
65

2016
0
-2 743
3 914
61

Lipider - bakgrund
Lipider, eller fetter i vardagligt tal, har livsviktiga funktioner i kroppen, men i fel mängd och på fel
plats kan de orsaka allvarliga sjukdomar. I dag har många hört talas om det ”onda” och det ”goda”
kolesterolet och att de påverkar risken för hjärt-kärlsjukdom och andra livsstilssjukdomar. En
annan sådan riskfaktor är blodfettet triglycerider.
Lipider är inte är lösligt i vatten vilket skiljer dem från proteiner och kolhydrater som vanligtvis är
mycket vattenlösliga. Lipider finns därför vanligen aggregerade till varandra i cellmembraner,
eller i fettdroppar som utgör reservenergi inuti celler. I blodet finns också små fettdroppar. De är
alla täckta av proteiner och kallas därför lipoproteiner. Lipoproteinerna löser löslighetsfrågan och
sköter också transporten av lipider mellan kroppens olika organ, till exempel från tarmen där
födans fetter tas upp, eller från levern där vi bildar fetter av olika slag som ska användas runt om i
kroppen till exempel i musklerna.
Det finns flera typer av lipider men i detta sammanhang är kolesterol och triglycerider de mest
relevanta. Man talar om det ”onda kolesterolet” LDL (Low Density Lipoprotein) och det ”goda
kolesterolet” HDL (High Density Lipoprotein), vilket beror på att kolesterol i LDL är förknippat
med hög risk för hjärt-kärlsjukdom, medan kolesterol i HDL skyddar mot sjukdom. Triglyceriderna
är likt LDL-kolesterolet en riskfaktor där för höga nivåer medför ökad risk för hjärt-kärlsjukdom.
Lipidrelaterade sjukdomar
Detta är sjukdomar som uppkommer på grund av att lipider ansamlas på fel ställen i kroppen. På
grund av lipidernas brist på löslighet kan det leda till problem som till exempel åderförkalkning –
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eller åderförfettning som det egentligen borde kallas, eftersom det är fett som samlas i
blodkärlens väggar. Det i sin tur kan leda till allvarliga sjukdomar såsom hjärtinfarkt eller stroke.
Ett vanligt begrepp i sammanhanget är blodfettsrubbningar, som innebär att man har förhöjda
nivåer av blodfetter eller en ogynnsam balans mellan de olika blodfetterna. Blodfettsrubbningar
leder ofta till ökade halter inte bara av det onda LDL-kolesterolet utan även av fettet triglycerid.
Det är mycket vanligt att man samtidigt med förhöjda nivåer av triglycerider och LDL-kolesterol
också har lägre nivå av det goda HDL-kolesterolet. Det är olyckligt eftersom låga HDL-nivåer
späder på risken för hjärt-kärlsjukdom.
"Det är endast en tredjedel av alla fall av hjärt-kärlsjukdom som förhindras i dag, trots att
patienterna ofta har lyckats sänka sina LDL så mycket att de inte längre borde utgöra någon risk.”
Det finns sedan länge effektiva läkemedel – som ingår i gruppen statiner – vilka blockerar
nybildning av kolesterol i kroppen. De tas av många människor, både i förebyggande syfte och
efter till exempel en hjärtinfarkt. Men även om man med livsstilsändringar och läkemedel lyckas
sänka halten LDL kan man inte vara säker på att faran är över. Det är endast en tredjedel av alla
fall av hjärt-kärlsjukdom som förhindras i dag, trots att patienterna ofta har lyckats sänka sina
LDL så mycket att de inte längre borde utgöra någon risk.
En förklaring till detta är att inte bara förhöjt LDL utan även förhöjda nivåer av triglycerider
bäddar för ökad risk för åderförkalkningsrelaterad hjärt-kärlsjukdom. Vi och många andra tror att
detta beror på en försämrad eller otillräcklig aktivitet av enzymet lipoproteinlipas (LPL). Det finns
många bevis för att en ökning av lipasaktiviteten väsentligt skulle minska risken för
åderförkalkningsrelaterad hjärt-kärlsjukdom, vilket skulle rädda livet på många människor.
LPL behövs för att spjälka triglyceriderna så att de försvinner snabbt från blodbanan och därmed
inte bidrar till ökad sjukdomsrisk. Från vår forskning vet vi att det normalt sett alltid produceras
mer lipoproteinlipas i kroppen än vad som tillåts vara aktivt, det vill säga att det alltid finns en
potentiell reservkapacitet av enzymet. Men aktiviteten trycks ner av kontrollproteiner, av vilka ett
är ANGPTL4. När ANGPTL4 binder till lipoproteinlipas förlorar enzymet förmågan att spjälka
triglycerider. Det är det här problemet som vårt huvudprojekt Lipisense fokuserar på. I projekt 3
är ett av målproteinerna LPL.
Huvudprojektet Lipisense
Målet är att öka mängden aktivt LPL genom att förhindra kroppens tillverkning av ANGPTL4,
vilket vi gör genom att använda en antisense-oligonukleotid, en så kallad ASO. Lipisense är en
ASO, en kort DNA-/RNA-sekvens som binder in till ANGPTL4s RNA och förhindrar tillverkningen
av proteinet. Den förväntas ge god effekt både på personer som av ärftliga orsaker har extremt
höga triglyceridnivåer (personer med sjukdomen familjärt kylomikronemisyndrom, FCS) och på
andra former av sjukdomar med förhöjda triglyceridnivåer (personer som lider av svår
hypertriglyceridemi, SHTG).
Det största problemet med höga nivåer av triglycerider i blodet är att de kan orsaka akut
pankreatit, det vill säga inflammation i bukspottskörteln. Det är ett tillstånd som är mycket
smärtsamt och som kan vara livshotande. Tillståndet kräver omedelbar och avancerad sjukvård.
De få behandlingsalternativen som finns idag för FCS är sträng lågfettsdiet och att man genom
något som liknar dialys tar bort fett från blodet. I Europa finns ett särläkemedel godkänt för FCS
som dock i många fall innebär att behandlingsmålen fortfarande inte nås, dessutom är det
förknippat med biverkningar och har således inte godkänts i USA.
Det läkemedel vi hoppas få fram i Lipisense-projektet kan även ha gynnsamma effekter vid de
vanliga formerna av måttliga blodfettsrubbningar som man ser till följd av ålder, övervikt och typ
2-diabetes, det vill säga förhöjda nivåer av triglycerider och LDL-kolesterol och sänkt HDL-
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kolesterol.
”Vårt huvudprojekt Lipisense förväntas ge god effekt på extremt höga triglyceridnivåer men kan
även ha gynnsamma effekter vid måttliga blodfettsrubbningar som man ser till följd av ålder, vikt
och typ 2-diabetes.”
Lipigons andra projekt handlar om fettlever och sjukdomen lipodystrofi
Levern är en viktig aktör i kroppens ämnesomsättning, inte minst för omsättningen av fetter.
Normalt sett ska levern inte långsiktigt lagra fett, utan om det bildas ett överskott ska fettet
omvandlas till lipoproteiner som utsöndras till blodet.
Om dessa inte kan spjälkas av lipoproteinlipas i muskler och fettvävnad, eller om fettvävnaden är
insulinresistent och därför inte kan lagra fettet, kan levern hamna i en besvärlig situation som gör
att fettet istället lagras som fettdroppar i levercellerna. Man får så kallad fettlever (steatohepatit),
som på allvarliga sätt stör leverns normala kontroll av kroppens ämnesomsättning.
Vid lipodystrofi saknas normal, välfungerande fettvävnad helt eller delvis vilket leder till att
leverns normala metabola funktioner sätts ur spel av fettinlagring. Den och hela kroppen blir
insulinresistent och patienterna utvecklar tidigt typ 2-diabetes och blodfettsrubbningar fastän de
är påfallande magra.
Vårt projekt handlar om att med genterapi ge levern möjlighet att bryta ner ett överskott av fett.
Behandlingen skulle i första hand inriktas på personer med lipodystrofi, eftersom det idag saknas
bra behandlingsalternativ för denna grupp.
”Ett läkemedel mot leverförfettning vore ett fantastiskt verktyg för behandling av både ovanliga
och av vanliga metabola rubbningar som annars riskerar att leda till allvarlig sjukdom.”
Det tredje projektet handlar om dyslipidemi
Med dyslipidemi menas allmänna blodfettsrubbningar. Vårt tredje projekt är snarlikt
huvudprojektet Lipisense och går ut på att höja lipoproteinlipasets aktivitet i kroppen, men här
riktar vi oss mot vanliga blodfettsrubbningar i stora patientgrupper. Syftet är att hitta en kemisk
substans som på enkelt sätt kan ges i tablettform, sannolikt ofta i kombination med
kolesterolsänkande läkemedel.
Behandlingen fokuserar på att normalisera främst triglyceridnivåerna i blodet. Det skulle minska
den välkända kvarvarande risken för förfettning av blodkärlen med åderförkalkning som följd,
trots effektiv sänkning av kolesterolnivåerna. Med vår tänkta behandling skulle man också skydda
levern och andra vitala organ mot fettinlagring.
Vi befinner oss i en tidig fas. Vad gäller lipoproteinlipas är det ingen tvekan om att ett läkemedel
som kan höja enzymets aktivitet när den av olika anledningar sviktar vore ett stort framsteg. Ett
läkemedel mot leverförfettning vore ett fantastiskt verktyg för behandling av både ovanliga och av
vanliga metabola rubbningar som annars riskerar att leda till allvarlig sjukdom.
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Marknad
Marknaden för läkemedel inriktade på
reglering av blodfetter i USA, Japan och de
fem största marknaderna i Europa
(Frankrike; Italien, Tyskland, Spanien och
Storbritannien) uppgick 2018 enligt
Datamonitor till ett värde av cirka 60
miljarder SEK. Lipigon adresserar ett
antal nischmarknader ninom den totala
marknaden för läkemedel inriktade på
reglering av blodfetter.
Särläkemedel
Lipigon fokuserar primärt på särläkemedel (orphan drugs) för ovanliga sjukdomar där
tillräckligt god behandling saknas idag. Särläkemedelsfokus ger fördelar avseende
marknadsexklusivitet och myndighetsprocesser. Särläkemedel betingar ofta ett högt pris vid
försäljning eller licensiering vilket är en av flera anledningar till att dessa nischmarknader är
särskilt attraktiva.
Marknadspotential för vardera projekt
Projekt 1
Lipisense riktar in sig på att bota sjukdomar där förhöjda triglycerider i blodet är centralt
(FCS och SHTG). Patientgrupperna är små för de allvarligaste varianterna men premiumpris
accepteras och marknaden är således betydande. Total marknadspotential för Lipisense uppgår
enligt Bolaget till cirka 15 miljarder SEK.
Projekt 2
Lipigons andra projekt, som är utlicenserat till Combigene AB (publ) syftar till att hjälpa
patienter som drabbats av Lipodystrofi, en sällsynt sjukdom som karakteriseras av
dysfunktionell fettvävnad. Combigene uppskattar att cirka 800 personer i Nordamerika och
Europa har sjukdomen. Målmarknaden för indikationen uppskattas vara värd flera miljarder SEK.
Projekt 3
Tredje projektet syftar till att bota dyslipidemi, störda blodfetter, och delar samma
behandlingsmål som P1 – förhöjda triglycerider. P3 angriper dock en vanligare
indikation. Projektet syftar till att hjälpa patienter som inte svarar på konventionell behandling
eller som utgör någon form av högriskgrupp. En penetration av slutmarknaden om 2 procent
motsvarar ett värde på cirka 60 miljarder SEK.
Projekt 4
ARDS är en allvarlig komplikation i svåra fall av COVID-19. ARDS drabbar ungefär 500
000 patienter i USA, Europa och Japan tillsammans årligen. Cirka 40 procent av ARDSpatienterna överlever inte. Det finns för närvarande ingen godkänd läkemedelsbehandling för
patienter med ARDS.

Lipigon Pharmaceuticals AB (publ)

Årsredovisning 2020

Sida 9 av 28

Patent
Lipigons strategi avseende patent är att ha ett starkt skydd för sina nuvarande och
framtida produktkandidater. I november 2019 ansöktes om tre olika patent (PCT) för Lipisense
som syftar till att specifika substanser som påverkar två olika målproteiner (ANGPTL3 och -4)
samt kombinationsanvändning av dessa i ett läkemedel. Denna patentfamilj ger Lipigon flera
framtida affärsmöjligheter.
I det utlicenserade Program 2 kommer CombiGene AB (publ) att stå som patentsökande.
Inom Program 3 skall patent för att skydda specifika substanser sökas då den kemiska
optimeringen är gjord. I de fall Bolaget kommer att jobba med särläkemedel
kommer särläkemedelstatus att sökas.

Historik
Lipigon Pharmaceuticals AB grundades 2010 av forskare vid Umeå Universitet och bygger på över
50 års forskning inom lipidbiologi (fetter). Den inledande forskningen finansierades med stöd från
bl.a. EU och Vinnova. I slutet av år 2016 kom de första externa investeringarna.
I samband med detta utarbetades en strategi för bolagets fortsatta värdeutveckling:
”Lipigons projektportfölj skall växa genom utveckling av läkemedelskandidater mot
sällsynta sjukdomar som beror på störningar i kroppens fetthantering”. Sedan 2016 har flera
viktiga milstolpar nåtts, inklusive ingångna samarbeten och viktiga steg i
utvecklingsprojekten. Under 2019 flyttade Lipigon in laboratorier och kontor i Umeå Biotech
Incubator. Idag arbetar 8 personer i Bolaget motsvarande 6 heltider.
2016 - P3. Avtal om forskningssamarbete med Astra Zeneca
2017 - P1. Avtal om forskningssamarbete med det tyska bolaget
Secarna Pharmaceuticals GmbH
2018 - P1. Ansökan om Lipisense patentfamilj skickas in
2019 - P2. Licensavtal med genterapibolaget Combigene AB, noterade på First North
2020 – P1. Licensavtal med Secarna där Lipigon övertar den fortsatta utvecklingen
2020 – P3. Avtal om forskningssamarbete med kinesiska HitGen Inc.
2020 – P4. Forskningssamarbete med akademiska institutioner i Singapore och Kina
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Ägarförhållanden 2020-12-31
Antal aktier
608 700
539 160
425 060
410 700
295 858
240 640
194 120
160 000
156 940
140 000
1 561 720
4 732 898

Bygda Sochne AB
Fort Knox Förvaring AB
Partnerinvest Övre Norrland AB
Gunilla Olivecrona
Nylof Holding AB
Antaros Invest AB
Kubator Therapeutics AB
Arne Grundström
Mikael Elofsson Musik & Kemi AB
Polynom Investment AB
Övriga aktieägare
Totalt

Röster %
12,86
11,39
8,98
8,68
6,25
5,08
4,10
3,38
3,32
2,96
33,00
100,00

Aktier
Den 1 januari 2020 uppgick totalt antal aktier till 133 280. Under juni månad 2020
genomfördes nyemission av 88 572 st. aktier varefter totalt antal aktier uppgick till 221 852 st.
Bolaget tillfördes genom emissionen 16 651 536 kronor.
Vid extra bolagsstämma den 28 augusti genomfördes aktiesplit 20:1 vilket efter omräkning
av antal aktier medför totalt antal aktier uppgående till 4 437 040 st., samt fondemission
varigenom aktiekapitalet ökades med 278 148 kronor. Emissionen och aktiesplit har registrerats
av Bolagsveket 2020-10-06.
Lipigon genomförde under november månad en riktad nyemission av 295 858 st. aktier till
Urban Paulsson. Bolaget tillfördes genom emissionen 3,0 Mkr. Bolagets aktiekapital ökades med
33 339 kronor. Emissionen har registrerats av Bolagsveket 2020-12-02.
På balansdagen den 31 december 2020 uppgick totalt antal aktier till 4 732 898 och aktiekapitalet
uppgick till 533 339 kronor.
Samtliga aktier har röstetal 1.
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Finansiell utveckling
Rörelsens intäkter
Lipigon erhåller ersättning för utveckling av läkemedelskandidaten Lipodystrofi (P2)
enligt licensavtal med Combigene AB (publ) tecknat i oktober 2019. CombiGene står för alla
kostnader av det fortsatta utvecklingsarbetet under två års tid.
Bolagets övriga intäkter utgörs av ersättning för korttidspermittering.
Resultat och finansiell ställning - räkenskapsåret (jan-dec)
Rörelsens nettoomsättning uppgick till 4 010 tkr (1 742) och övriga rörelseintäkter uppgick
till 268 tkr (1).
Rörelsens kostnader uppgick till 12 102 tkr (6 677) varav personalkostnader uppgick till 3 359
tkr (1 265).
Övriga externa kostnader uppgick till 8 731 tkr (5 407) huvudsakligen avseende konsultoch utvecklingskostnader för bolagets pågående projekt, arvoden till verkställande direktören,
extern kommunikation och marknadsföring, patentkostnader,
kapitalanskffningskostnader, listningskostnader samt administrationskostnader.
Rörelseresultatet uppgick till -7 824 (-4 934) tkr och resultat efter finansiella poster uppgick till
-8 068 (-4 986) tkr.
Resultat efter skatt uppgick till -8 068 (-4 986) tkr.
Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -1,83 (-1,15) kronor.
Kassaflödet under året uppgick till 11 507 (937) tkr. I kassaflödet för året ingick nyemission med
18 883 tkr och under jämförelseperioden ingick nyemission med 7 997 tkr.
Kassaflöde per aktie uppgick till 2,61 (0,22) kronor. Kassaflöde per aktie före
nyemissioner uppgick till -1,67 (-1,63) kronor.
Likvida medel per den 31 december 2020 uppgick till 12 551 tkr jämfört med 1 044 tkr den
31 december 2019.
Förutbetalda kostnader uppgick till cirka 1 664 (237) tkr. Ökningen avser kontraktsenliga
produktionskostnader avseende ouppfyllda prestationsåtaganden vilka redovisas som en fordran i
balansräkningen.
Upplupna kostnader uppgick till cirka 997 (325) tkr. Ökningen avser huvudsakligen forskningsoch utvecklingskostnader och personalkostnader.
Bolagets egna kapital uppgick per den 31 december 2020 till 12 983 tkr jämfört med 2 169 tkr
den 31 december 2019.
Eget kapital per aktie uppgick till 2,74 kronor jämfört med 0,50 kronor den 31 december 2019.
Bolagets soliditet uppgick till 85,18% jämfört med 67,57% den 31 december 2019.
Resultatutvecklingen följer förväntningar enligt budget avseende kostnaderna för
pågående forskning och utveckling. Övriga externa kostnader har ökat jämfört med föregående år
i huvudsak föranlett av ökade utvecklings-och patentkostnader i bolagets pre-kliniska program,
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samt listningskostnader för bolagets stamaktier på Nasdaq First North Growth Market under det
första kvartalet 2021.

Risker och osäkerheter
Mot bakgrund av utbrottet av coronaviruset och COVID-19 följer Lipigon händelseutvecklingen
noga och vidtar åtgärder för att minimera eller eliminera påverkan på bolagets verksamhet.
Lipigon följer riktlinjer från Folkhälsomyndigheten, WHO och ECDC (Europeiskt centrum för
förebyggande och kontroll av sjukdomar). Lipigon har kunnat fortsätta sin interna verksamhet
utan betydande påverkan av COVID-19. Pandemin har dock påverkat Bolagets externa
samarbetsprojekt med vissa leveransförseningar.
Lipigons väsentliga risk-och osäkerhetsfaktorer omfattar såväl verksamhetsrelaterade risker
såsom risker relaterade till marknads- och teknikutveckling, patent, konkurrenter och framtida
finansiering. Bolagets värde är till stor del beroende av framgången för bolagets
utvecklingsprojekt och förmåga att ingå partnerskap med större läkemedelsbolag. Lipigon
befinner sig i preklinisk fas och det finns en risk att bolaget inte når tillräcklig lönsamhet.
Bolaget har inte genererat tillräckliga intäkter för att uppnå positivt kassaflöde vilket innebär att
bolaget behöver tillgång till kapital innan dess kassaflöde blir positivt. Tillgången till kapital kan
vara begränsad vid tillfällen då bolaget behöver det. Bolaget genomförde under juni
2020 nyemission uppgående till 16,7 MSEK före emissionskostnader om cirka 0,8 MSEK samt en
riktad emission om 3 MSEK i oktober 2020.
Under februari månad 2021 genomförde Lipigon en listningsemission i samband med listning av
bolagets stamaktier på Nasdaq First North Growth Market där första dag för handel var den 1
mars 2021. Totalt tillfördes bolaget cirka 55 MSEK före emissionskostnader och cirka 50 MSEK
efter emissionskostnader.
Det är bolagets bedömning att bolaget med befintliga likvida medel har erforderlig finansiering till
utgången av första halvåret 2022. Inlösen av bolagets utestående teckningsoptioner väntas
inbringa cirka 36 MSEK under våren 2022.
Lipigon har skattemässiga underskott som kan gå förlorade om bolaget får en ny ägare som
kontrollerar mer än 50% av rösterna i bolaget eller nya ägare som vardera kontrollerar minst 5%
av rösterna och kollektivt kontrollerar mer än 50% av rösterna i bolaget. Förlust av dessa
underskottsavdrag skulle innebära att framtida överskott inte kan kvittas mot ackumulerade
skattemässiga underskott.
För ytterligare information om risker hänvisas till Lipigons listningsprospekt daterat under januari
2021.
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Kommande informationstillfällen
Delårsrapport 1 januari-31 mars 2021

19 maj 2021

Delårsrapport 1 januari-30 juni 2021

26 augusti 2021

Delårsrapport 1 januari-30 september 2021

18 november 2021

Årsstämma hålles den 26 maj 2021 i bolagets lokaler i Umeå. Röstning sker per post.

Styrelsens förslag till vinstdisposition
SEK
Förslag till disposition av årets vinst
Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel:
Balanserat resultat
Överkursfond
Årets resultat
Totalt

2020

-14 342 018
34 859 447
-8 067 462
12 449 967

disponeras enligt följande:
balanseras i ny räkning
Summa

12 449 967
12 449 967

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2020.
Beträffande resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat-och balansräkning
med tillhörande noter.

Lipigon Pharmaceuticals AB (publ)

Årsredovisning 2020

Sida 14 av 28

Resultaträkning
tkr

Not

Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter
Summa intäkter
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Övriga rörelsekostnader
Rörelseresultat
Resultat från ﬁnansiella poster
Resultat från ﬁnansiella tillgångar
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Resultat före skatt
Skatt på årets resultat
ÅRETS RESULTAT

3

2020
Jan-dec

2019
Jan-dec

4 010
268
4 278
-8 731
-3 359
-12
-7 824

1 742
1
1 743
-5 407
-1 265
-5
-4 934

-251
10
-3
-8 068
-8 068

-52
-4 986
-4 986

-1,83
-1,83
4 415 111
4 732 898

-1,15
-1,15
4 335 374
4 348 468

Resultat per aktie
SEK
Resultat per aktie före utspädning
Resultat per aktie efter utspädning
Antal aktier, vägt genomsnitt
Antal aktier vid årets slut

Den 31 december 2020 uppgick antalet registrerade B-aktier till 4 732 898 st. med en röst per
aktie.
Genomsnittligt och totalt antal antier har beräknats som om split 20:1 den 28 augusti 2020 var
genomförd 2019-01-01.
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Balansräkning
tkr

Not

Tillgångar
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa kortfristiga fordringar
Kortfristiga placeringar
Övriga kortfristiga placeringar
Kassa och Bank
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR

2019-12-31

759
268
1 664
2 691

375
105
237
717

0

1 449

7

12 551
15 242
15 242

1 044
3 210
3 210

8

533
533

133
133

34 859
-14 341
-8 068
12 450
12 983

7 969
-947
-4 986
2 036
2 169

1 113
149
997
2 259
15 242

411
15
290
325
1 041
3 210

5
6

Eget kapital och skulder
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital
Summa bundet eget kapital
Fritt eget kapital
Överkursfond
Balanserat resultat
Årets resultat
Summa fritt eget kapital
Summa eget kapital
Skulder
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Aktuella skatteskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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Förändring i eget kapital
tkr

Bundet eget
kapital
Aktiekapital

Fritt eget
kapital
Överkursfond

Ingående eget kapital
2019-01-01
Omföring balanserat resultat
föregående år
Ingående eget kapital
2019-01-01 (omräknat)
Omföring föregående års resultat
Årets resultat
Transaktioner med aktieägare
Nyemission
Utgående eget kapital
2019-12-31 (omräknat)

105

28
133

7 969
16 099

Ingående eget kapital
2020-01-01 (omräknat)
Omföring föregående års resultat
Årets resultat
Transaktioner med aktieägare
Nyemission
Emissionskostnader
Fondemission
Utgående eget kapital
2020-12-31

133

16 099

105

122
278
533

Balanserat
resultat

-3 768

Totalt
eget
kapital
-842

-5 309

-3 768

-842

-3 768

3 768
-4 986

-4 986

-9 077

-4 986

7 997
2 169

-9 077

-4 986

2 169

-4 986

4 986
-8 068

-8 068

3 557

-736

4 573

-4 573

8 130

Periodens
resultat

19 529
-769
34 859

19 651
-769
-278
-14 341

-8 068

12 983

Kassaﬂödesanalys
tkr

2020
Jan-dec

2019
Jan-dec

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat
Erhållna/Betalda räntor
Kassaﬂöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital

-7 824
7
-7 817

-4 934
-4 934

Kassaﬂöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning/Minskning av kortfristiga fordringar
Ökning/minskning av kortfristiga skulder

-2 026
1 218

-599
-26

Kassaﬂöde från den löpande verksamheten

-8 625

-5 559

Investeringsverksamheten
Avyttring/förvärv av kortfristiga placeringar

1 249

-1 501

Kassaﬂöde från investeringsverksamheten
Finansieringsverksamheten
Nyemission
Kapitalanskaﬀningskostnader
Kassaﬂöde från ﬁnansieringsverksamheten

1 249

-1 501

19 652
-769
18 883

7 997
7 997

Årets kassaﬂöde
Likvida medel vid årets början
LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT

11 507
1 044
12 551

937
107
1 044
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Noter
Not 1 Redovisningsprinciper
Denna Årsredovisning är den första som har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och
Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).
Bolaget har inte behövt tillämpa några av de lättnadsregler som finns i övergången enligt K3
35.21-35.30.
Intäktsredovisning
Pågående tjänsteuppdrag
Uppkomna kostnader hänförliga till pågående tjänsteuppdrag vilka enligt avtal kommer att
ersättas från beställaren intäktsförs under motsvarande period. Milstolpserättningar intäktsförs
under period då de infriats.
Värderingsprinciper
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges.
Ersättningar till anställda
Ersättningar till anställda i form av lön, bonus, betald semester, betald sjukfrånvaro, mm. samt
pensioner redovisas i takt med intjänandet. Bolaget har endast avgiftsbestämda pensionsplaner.
Korttidspermittering
Intäkter hänförliga till ersättnnig för korttidspermittering redovisas som övriga intäkter.
Utgifter för forskning och utveckling
Samtliga utgifter som härrör från företagets forskningsfas redovisas som kostnad när de
uppkommer. Framtida utgifter som härrör från utvecklingsfasen ska redovisas enligt
kostnadsföringsmodellen.
Omräkning av poster i utländsk valuta
Fordringar och skulder i annan valuta än redovisningsvalutan har omräknats till balansdagens
kurs.
Finansiella instrument
Finansiella tillgångar och skulder redovisas i enlighet med 11 kap. K3 (finansiella instrument
värderade utifrån anskaffningsvärde). Finansiella tillgångar värderas vid första
redovisningstillfället till anskaffningsvärdet, inklusive eventuella transaktionsavgifter som är
direkt hänförliga till förvärvet av tillgången. Kundfordringar och övriga fordringar som utgör
omsättningstillgångar värderas individuellt till det belopp som beräknas inflyta. Finansiella
skulder värderas till upplupet anskaffningsvärde.
Finansiella anläggningstillgångar värderas utifrån anskaffningsvärdet.
Eget kapital
Bolaget har ställt ut kapitalinstrument i form av teckningsoptioner. Transaktioner med
aktieägarkretsen, och nyemissioner till kurs överstigande kvotvärdet redovisas direkt mot
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överkursfonden.
Leasing
Lipigon har inga finansiella leasingavtal. Leasingavgifter avseende operationell leasing
kostnadsförs linjärt över leasingperioden.
Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast
transaktioner som medfört in-eller utbetalningar. Som likvida medel klassificeras kassamedel och
disponibla tillgodohavanden hos banker och andra kreditinstitut.
Skatter
Skatt på årets resultat består av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Aktuell skatt är inkomstskatt
för innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat. Uppskjuten skatt är
inkomstskatt för skattepliktigt resultat avseende framtida räkenskapsår till följd av tidigare
transaktioner eller händelser.
Lipigons skattemässiga underskott per den 31 december 2020 uppgick till cirka 23 (14) Mkr.
Uppskjuten skatt redovisas på alla temporära skillnader som uppkommer mellan det
skattemässiga värdet på tillgångar och skulder och dessas redovisade värden. Uppskjutna
skattefordringar redovisas i den omfattning det är sannolikt att framtida skattemässiga överskott
kommer att finnas tillgängliga, mot vilka de temporära skillnaderna kan utnyttjas. Uppskjuten
skattefordran har ej aktiverats.
Väsentliga uppskattningar och bedömningar
Uppskattningar och bedömningar utvärderas löpande och baseras på historisk erfarenhet och
andra faktorer, inklusive förväntningar på framtida händelser som anses rimliga under rådande
förhållanden. Företaget gör uppskattningar och antaganden om framtiden. De uppskattningar för
redovisningsändamål som blir följden av dessa kommer, definitionsmässigt, sällan att motsvara
det verkliga resultatet. Främst gäller detta aktiverade utgifter för utvecklingsarbeten med
bedömningar av framtida kassaflöden och finansiering av projekten samt nedskrivningsprövning,
nyttjandeperioder och avskrivningsplaner.
Bedömningar görs även vid tillämpning av företagets redovisningsprinciper.
Belopp anges i tkr. Siffrorna inom parentes avser motsvarande period föregående år om ej
annat anges.
Not 2 Operationell leasing
Lipigon har inga finansiella leasingavtal. Leasingavgifter avseende operationell leasing
kostnadsförs linjärt över leasingperioden.
Operationell leasing
tkr
Förfall till betalning inom ett år
Förfall till betalning mellan ett och fem år
Summa
Operationella leasingkostnader under året
tkr
Lokalhyra
Summa
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2019

318
170
488

287
0
287

287
287

309
309
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Not 3 Personalkostnader och genomsnittligt antal anställda
Totala löner, sociala kostnader och pensioner, tkr
Löner
Styrelsearvoden
Sociala avgifter
Pensioner
Övriga personalkostnader
Totalt
Medeltal antal anställda
Kvinnor
Män
Totalt

2020
2 453
114
544
229
19
3 359

2019
909
91
232
33
1 265

3
2
5

2
2

Bolagets Verkställande direktör, Stefan K. Nilsson har under räkenskapsåret 2020 fakturerat
arvode uppgående till 700 (1 419) tkr vilket redovisas som övriga externa kostnader.
Verkställande direktören anställdes av bolaget med tillträde den 1 augusti 2020. Bruttolönen
uppgår i 2021 års löneläge till 100 tkr. per månad. Tjänstepension skall avsättas med 4,5%
baserat på lön upp till 7,5 PBB och med 30% på lön utöver 7,5 PBB. Bolagets styrelse har rätt att
årligen besluta om den VD ska ges rätt till bonus. Sådan bonus baseras på uppfyllelse av de mål
som bolagets styrelse sätter för varje år. Bonus kan uppgå till högst 30% av den fasta lönen. Såväl
bolaget som den verkställande direktören har ömsesidig uppsägningstid uppgående till sex
månader. Vid uppsägning från bolagets sida är VD berättigad till ett avgångsvederlag uppgående
till sex månadslöner.
Not 4 Ersättning till revisor
Vid årsstämman 2020 valdes KPMG AB till nya revisorer, vilka efterträdde Revata AB, Helena
Åström.
tkr
Revisionsuppdrag
Övrig revisionsverksamhet
Totalt

2020
142
25
167

2019
20
20

Med revisionsuppdrag avses granskning av bolagets interna kontroll, redovisning, årsredovisning samt styrelsens och
verkställande direktörens förvaltning.
Revision utöver uppdraget avser granskning av delårsrapporter.

Not 5 Övriga kortfristiga fordringar
tkr
Moms
Övriga kortfristiga fordringar
Totalt

2020-12-31
254
14
268

2019-12-31
89
16
105

Not 6 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
tkr
Förutbetalda hyror
FoU
Totalt

2020
73
1 591
1 664

2019
237
237

Den maximala exponeringen för kreditrisk per balansdagen motsvarar redovisat värde.
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Not 7 Kassa och bank
tkr
Bankmedel placerade i Nordea och SBAB
Totalt

2020-12-31
12 551
12 551

2019-12-31
1 044
1 044

Not 8 Aktiekapitalets utveckling
Aktiekapitalets utveckling (SEK)
Tidpunkt
2010-06-07
2016-02-04
2016-05-12
2016-09-06
2016-12-19
2017-02-01
2018-01-19
2018-06-18
2019-05-08
2020-07-07
2020-08-28
2020-08-28
2020-12-02
Totalt

Transaktion
Bildande
Nyemission
Nyemission
Nyemission
Nyemission
Nyemission
Nyemission
Nyemission
Nyemission
Nyemission
Split 1:20
Fondemission
Nyemission

Antal serie B
50 000
3 000
5 301
5 301
10 600
13 144
9 000
8 875
28 059
88 572
4 215 188
295 858
4 732 898

Aktiekapital
50 000
53 000
58 301
63 602
74 202
87 346
96 346
105 221
133 280
221 852
221 852
500 000
33 339
533 339

Investerat belopp
50 000
3 000
503 505
503 595
500 320
3 100 012
1 800 000
1 775 000
7 996 815
16 651 536
3 000 000
35 883 783

Not 9 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
tkr
FoU kostnader
Revisionsarvode
Sociala kostnader och löneskatt
Semesterlöneskuld
Övriga upplupna kostnader
Totalt

2020
582
100
154
96
65
997

2019
257
12
38
14
4
325

Not 10 Styrelsens förslag till vinstdisposition
SEK
Förslag till disposition av årets vinst
Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel:
Balanserat resultat
Överkursfond
Årets resultat
Totalt

2020

-14 342 018
34 859 447
-8 067 462
12 449 967

disponeras enligt följande:
balanseras i ny räkning
Summa

12 449 967
12 449 967

Not 11 Transaktioner med närstående
Under rapportperioden har styrelsens dåvarande ordförande, Carina Schmidt deltagit i
nyemission via egna bolaget Grasp Bioscience AB med cirka 301 tkr, Antaros Invest AB med cirka
300 tkr och styrelseledamoten Jens Ålander deltog via egna bolaget Jens Ålander Affärskonsult AB
med cirka 100 tkr.
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Vid riktad nyemission under november månad tecknade Nylof Holding AB, ägt av närstående
till styrelsens ordförande Urban Paulsson, hela emissionen uppgående till cirka 3,0 Mkr.
Lipigons verkställande direktör, Stefan K. Nilsson, har via egna bolaget Bygda Sochne AB
mdebiterat 700 tkr, bolagets dåvarande styrelseordförande, Carina Schmidt har via det
egna bolaget Grasp Bioscience AB debiterat 162 tkr, styrelseledamoten Jens Ålander har via det
egna bolaget Jens Ålander Affärskonsult AB debiterat 250 tkr och Lars Öhman har via de egna
bolagen Cordator AB debiterat 194 tkr samt Kubator Therapeutics AB debiterat 243 tkr, bolages
CFO, Michael Owens har via egna bolaget M Owens Management Consulting AB debiterat 372
tkr, och Stefan Pierrou har via egna bolaget ESP Life Science debiterat 174 tkr.
Fakturerade arvoden avser i huvudsak marknadsföring, lednings-och ekonomifunktionerna.
Lipigons styrelsledamöter har erhållit styrelsearvoden i enlighet med beslut på årsstämman.
Det har i övrigt ej förekommit några väsentliga transaktioner med närstående.
Not 12 Ställda panter och eventualförpliktelser
2020-12-31
Inga

Ställda säkerheter och eventualförpliktelser

2019-12-31
Inga

Not 13 Resultat per aktie
Resultat per aktie före utspädning beräknas genom att periodens resultat
divideras med vägt genomsnittligt antal utestående aktier under perioden.
Resultat per aktie
Periodens resultat, tkr
Vägt genomsnittligt antal aktier före och efter utspädning*
Resultat per aktie före och efter utspädning*

2020
-8 068
4 415 111
-1,83

2019
-4 986
4 335 374
-1,15

* Det ﬁnns inga utspädningseﬀekter

Not 14 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
Extra bolagsstämma den 4 januari beslutade om att anta ny bolagsordning och vidare om
emissionsbemyndigande att, för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen,
fatta beslut om nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler
Den 8 januari valdes Urban Paulsson till styrelsens ordförande. Carina Schmidt avgick
på egen begäran
Extra bolagsstämma den 11 januari beslutade om antagande av
incitamentsprogram 2021/2024:1 genom en riktad emission av teckningsoptioner
Extra bolagsstämma den 11 januari beslutade om antagande av
incitamentsprogram 2021/2024:2. Aktieägaren Bygda Sochne AB, representerande cirka
13 procent av antalet aktier och röster i Bolaget, föreslog stämman om antagande av ett
långsiktigt incitamentsprogam genom en riktad emission av teckningsoptioner
Styrelsen beslutade den 13 januari med stöd av bemyndigande lämnat på
extra bolagsstämman den 4 januari 2021, att öka bolagets aktiekapital med högst 754
716,687138 kronor genom emission av högst 4 464 946 units, vardera om en ny aktie och
en ny teckningsoption, innefattande dels emission av högst 4 464 946 nya
aktier medförande en ökning av aktiekapitalet om högst 503 144,458092 kronor, dels
emission av högst 4 464 946 nya teckningsoptioner medförande – vid nyteckning – en
ökning av aktiekapitalet om högst 251 572,229046 kronor.
Den 15 februari meddelade Lipigon att listningsemissionen av units tecknats till cirka 479
procent. Totalt tillfördes bolaget cirka 55 MSEK före emissionskostnader och cirka 50
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MSEK efter emissionskostnader
Den 25 februari meddelade Lipigon att bolaget godkänts för listning på Nasdaq First North
Growth Market, och första dag för handel var den 1 mars 2021

Not 14 Finansiella deﬁnitioner
Nyckeltal anges då de i sina sammanhang kompletterar de mått som definieras i tillämpliga regler
för finansiell rapportering. Utgångspunkten för lämnade nyckeltal är att de används av
företagsledningen för att bedöma den finansiella utvecklingen och därmed anses ge analytiker och
andra intressenter värdefull information. Nedan lämnas definitioner på samtliga använda
nyckeltal.
Härledning av vissa nyckeltal
2020
Jan-dec

2019
Jan-dec

Kassaﬂöde per aktie
Årets kassaﬂöde, tkr
Genomsnittligt antal aktier
Kassaﬂöde per aktie (SEK)

11 507
4 415 111
2,61

937
4 335 374
0,22

Eget kapital per aktie
Eget kapital, tkr
Antal aktier vid årets utgång
Eget kapital per aktie (SEK)

12 983
4 732 898
2,74

2 169
4 348 468
0,50

12 983
15 242
85,18%

2 169
3 210
67,57%

Soliditet
Eget kapital, tkr
Summa eget kapital och skulder, tkr
Soliditet, %

Nyckeltal

Deﬁnition

Motivering

Antal aktier

Antal aktier vid årets slut

Relevant vid beräkning av
eget kapital per enskild aktie

Balansomslutning

Summa tillgångar vid årets slut

Relevant vid beräkning
av soliditet

Eget kapital per aktie

Summa eget kapital genom antal aktier
vid årets slut

Mått för att beskriva
eget kapital per aktie

Genomsnittligt antal aktier

Genomsnittligt antal utestående
aktier under året

Relevant vid beräkning av
resultat per aktie

Nettoomsättning

Omsättning för året

Värdet av försäljning av
varor och tjänster

Räkenskapsår

Januari-december 2020

Förklaring av period som
årsredovisningen omfattar

Resultat per aktie

Årets resultat dividerat med
genomsnittligt antal aktier

Mått för att beskriva
resultat per enskild aktie

Soliditet

Summa eget kapital som procent av
summa tillgångar

Mått för att bedöma
bolagets möjligheter att
uppfylla sina
ﬁnansiella åtaganden
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Undertecknande
Årsredovisningen har godkänts för utfärdande av styrelsen och verkställande direktören den 30
april 2021 och blir föremål för fastställelse på årsstämman den 26 maj 2021.
Umeå den 30 april 2021
Urban Paulsson

Johannes Hulthe

Gunilla Olivecrona

Jens Ålander

Ordförande

Ledamot

Ledamot

Ledamot

Lars Öhman
Ledamot

Stefan K. Nilsson
Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har lämnats 30 april 2021
KPMG AB
Andreas Vretblom
Auktoriserad revisor
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Revisionsberättelse
Till bolagsstämman i Lipigon Pharmaceuticals AB, org. nr 556810-9077
Rapport om årsredovisningen

Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Lipigon Pharmaceuticals AB för år 2020. Bolagets
årsredovisning ingår på sidorna 5-24 i detta dokument.
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och
ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Lipigon Pharmaceuticals ABs finansiella
ställning per den 31 december 2020 och av dess finansiella resultat för året enligt
årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.
Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i
Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är
oberoende i förhållande till Lipigon Pharmaceuticals AB enligt god revisorssed i Sverige och har i
övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för
våra uttalanden.

Övriga upplysningar
Revisionen av årsredovisningen för år 2019 har utförts av en annan revisor som lämnat en
revisionsberättelse daterad den 13 maj 2020 med omodifierade uttalanden i Rapport om
årsredovisningen.

Annan information än årsredovisningen
Detta dokument innehåller även annan information än årsredovisningen och återfinns på sidorna
1-4. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för denna andra information.
Vårt uttalande avseende årsredovisningen omfattar inte denna information och vi gör inget
uttalande med bestyrkande avseende denna andra information.
I samband med vår revision av årsredovisningen är det vårt ansvar att läsa den information som
identifieras ovan och överväga om informationen i väsentlig utsträckning är oförenlig med
årsredovisningen. Vid denna genomgång beaktar vi även den kunskap vi i övrigt inhämtat under
revisionen samt bedömer om informationen i övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter.
Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende denna information, drar slutsatsen att den
andra informationen innehåller en väsentlig felaktighet, är vi skyldiga att rapportera detta. Vi har
inget att rapportera i det avseendet.
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Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas
och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande
direktören ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta
en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller misstag.
Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören för
bedömningen av bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt,
om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda
antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen och
verkställande direktören avser att likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har
något realistiskt alternativ till att göra något av detta.
Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte
innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och
att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad
av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i
Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan
uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller
tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med
grund i årsredovisningen.
Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme och har en professionellt
skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:
identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig
dessa beror på oegentligheter eller misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland
annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och
ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden. Risken för att inte upptäcka en
väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som
beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning,
avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.
skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna kontroll som har betydelse för vår
revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till
omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen.
utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i
styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande
upplysningar.
drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande direktören använder
antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. Vi drar också en
slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig
osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande
tvivel om bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns
en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på
upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana
upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Våra slutsatser
baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock
kan framtida händelser eller förhållanden göra att ett bolag inte längre kan fortsätta
verksamheten.
utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i
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årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om årsredovisningen återger de
underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.
Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning
samt tidpunkten för den. Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under
revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och
verkställande direktörens förvaltning för Lipigon Pharmaceuticals AB för år 2020 samt av
förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.
Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och
beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs
närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Lipigon Pharmaceuticals
AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa
krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för
våra uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller
förlust. Vid förslag till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är
försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets verksamhetsart, omfattning och risker ställer på
storleken av bolagets egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.
Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta
innefattar bland annat att fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation och att tillse att
bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets
ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt.
Verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och
anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska
fullgöras i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett
betryggande sätt.
Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är
att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon
styrelseledamot eller verkställande direktören i något väsentligt avseende:
företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda
ersättningsskyldighet mot bolaget, eller
på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller
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bolagsordningen.
Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och
därmed vårt uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är
förenligt med aktiebolagslagen.
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt
god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan
föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst
eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen.
Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder vi professionellt omdöme och
har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen
och förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust grundar sig främst på revisionen av
räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på vår professionella
bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen
på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg
och överträdelser skulle ha särskild betydelse för bolagets situation. Vi går igenom och prövar
fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för
vårt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt med
aktiebolagslagen.

Umeå 2021-04-30
KPMG AB

Andreas Vretblom
Auktoriserad revisor
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