
BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2021  -  Dicot AB 559006-3490 1

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2021
Dicot AB (publ) 559006-3490



2BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2021  -  Dicot AB 559006-3490

Innehåll
Bokslutskommuniké 2021...............................................3

Kort om Dicot AB.............................................................4

VD kommenterar..............................................................5

Kommentarer till rapporten............................................6

Resultaträkning................................................................8

Balansräkning ..................................................................8

Kassaflödesanalys i sammandrag.................................9

Förändring av eget kapital..............................................9

Resultat per aktie.............................................................9



3BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2021  -  Dicot AB 559006-3490

Bokslutskommuniké 2021 
Dicot AB (publ) 559006–3490

Väsentliga händelser under 
rapportperioden

  I oktober släpper Dicot resultat från en studie på 
djur med påvisad diabetes och erektil dysfunktion. 
Läkemedelskandidaten LIB-01 demonstrerade 
signifikant förbättrad erektion jämfört med 
kontrollgruppen. 

  Dicots företrädesemission tecknas till cirka 98 
procent i november. Genom företrädesemissionen 
tillförs Bolaget ca 24,7 MSEK före 
emissionskostnader (3,3 MSEK).

  I december släpper Dicot resultat från en djurstudie 
som visar att läkemedelskandidaten LIB-01 har 
effekt även vid låg dos samt att 7 dagars duration av 
effekt på erektil dysfunktion har konfirmerats. 

  Dicot meddelar under december att resultaten 
som visar LIB-01s effekt kommer att presenteras 
på European Society for Sexual Medicines årliga 
kongress i Rotterdam i februari 2022. Samt att en 
presentation även sker under våren på European 
Association of Urologys kongress i Amsterdam.

FJÄRDE KVARTALET 2021

  Nettoomsättningen uppgick till 0 KSEK    
       (0 KSEK)  

  Resultatet efter finansiella poster            
        uppgick till -8 408 KSEK                        
        (-4 188 KSEK)

  Resultat per aktie uppgick till                  
       -0,10 SEK (-0,10 SEK)

JANUARI – DECEMBER 2021 

  Nettoomsättningen uppgick till 0 KSEK  
        (0 KSEK) 

  Resultatet efter finansiella poster                                   
        uppgick till -27 175 KSEK                                                          
        (-17 541 KSEK)

  Resultat per aktie uppgick till                          
       -0,52 SEK (-0,61 SEK)  

Väsentliga händelser efter 
rapportperioden

  Dicot växlar upp inför nästa fas och förstärker 
ledningen genom att nuvarande vVD och COO Elin 
Trampe efterträder nuvarande VD Göran Beijer från 
1 april 2022. Göran Beijer kvarstår som konsult i 
bolaget. Björn Persson tillträder som ny CFO från 7 
mars 2022.

  I februari offentliggör Dicot att IP-portföljen 
förstärks genom identifiering och dokumentation av 
tio nya möjliga patenterbara tillgångar som skulle 
kunna förlänga det immaterialrättsliga skyddet till 
minst 2042.
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1 Fugl-Meyer, K: Manlig sexuell dysfunktion: inte bara en fråga om potens. Läkartidningen. 2009 Sep 23-29;106(39):2453-9.

Kort om Dicot AB 
Dicot utvecklar läkemedelskandidaten LIB-01 vilket avses bli ett potensläkemedel
för att bättre behandla erektionssvikt och för tidig utlösning. Ambitionen är att skapa
ett läkemedel med betydligt längre effekt och färre biverkningar, jämfört med de som
finns på marknaden. Idag lider minst 500 miljoner män av dessa sexuella dysfunktioner
och marknaden är värderad till 50 miljarder SEK.

EREKTIONSSVIKT OCH FÖR TIDIG UTLÖSNING upplevs 
ofta som betydande problem för mannen och hans partner, 
och leder inte sällan till depression, ångest och relations-
problem. Endast 25 procent av svenska män med erektions-
problem anger att de har ett tillfredsställande sexualliv och 
för män med för tidig utlösning är andelen 35 procent.1

DEN GLOBALA FÖRSÄLJNINGEN av läkemedel för sexu-
ella dysfunktioner omfattar för närvarande huvudsakligen 
erektionssvikt och för tidig utlösning och marknaden vär-
derades 2018 till cirka 50 miljarder kronor med en tillväxt
av 1 procent per år för erektionssvikt och 8 procent för för
tidig utlösning.

DE ALLRA VANLIGASTE läkemedlen mot erektionssvikt,
PDE5-hämmare där bland annat Viagra ingår, lanserades 
i slutet av 1990-talet. PDE5-hämmarna har begränsningar 
i form av kort verkningstid som leder till att sex måste 
planeras samt leder många gånger till biverkningar såsom 
huvudvärk, yrsel och illamående. Utöver det uppger en stor 

andel av patienterna att preparaten inte fungerar tillfreds-
ställande. Detta gäller särskilt diabetespatienter och andra 
patientgrupper med underliggande sjukdomar.

DET FINNS FÖR NÄRVARANDE få effektiva behandlingar 
av för tidig utlösning och patienter har rapporterats uppleva 
biverkningar såsom yrsel, diarré och sömnsvårigheter.

DET FINNS ETT TYDLIGT behov av nya, moderna läkeme-
del med längre effekttid, färre biverkningar och som även 
fungerar för personer med underliggande sjukdomar.

UTVECKLINGEN AV LÄKEMEDELSKANDIDATEN LIB-01 
planeras ske i egen regi till och med fas 2-studier. Det är 
Dicots intention att ingå strategiska allianser, alternativt 
genomföra en trade-sale, med större, etablerade läkeme-
delsföretag för att kunna introducera LIB-01 på
världsmarknaden.

För mer information se www.dicot.se.
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”Internationellt 
erkännande har 

inte låtit vänta 
på sig.”

 

VD kommenterar
2021 präglades framför allt av tydliga resultat i våra djurstudier 
som bland annat bekräftar att vår läkemedelskandidat LIB-01 
har en effekt som sitter i mer än sju dagar. Ledande forskare 
och läkare har berömt de positiva resultaten, vilka presenteras 
på två internationella kongresser i vår. Med detta i ryggen 
samt ett välkommet kapitaltillskott kan vi nu accelerera vår 
affärsutveckling och förbereda starten av kliniska studier. 

LÄKEMEDELSUTVECKLINGENS FRÄMSTA MÅL under året var att genomföra 
farmakologiska studier på djur för att verifiera vår läkemedelskandidats långa 
effekttid, vilket redan nu särskiljer den från dagens behandlingar. Det är nu 
tydligt visat, eller som professor François Giuliano på Pelvipharm uttrycker det: 
”Jag känner mig säker på att Dicots läkemedelskandidat är effektiv”. Effekten 
har visat sig sitta i över sju dagar och i ytterligare studier kunde vi reducera 
dosen till en tiondel och ändå bibehålla effekten. Även studier på diabetesråttor 
gav positiva resultat och visade på signifikant bättre effekt jämfört med 
kontrollgruppen. Med dessa resultat i ryggen kan vi nu accelerera vårt arbete 
och fokusera på start av kliniska studier i slutet av 2022.

INTERNATIONELLT ERKÄNNANDE har inte låtit vänta på sig. Dicots 
forskningsresultat har blivit utvalda att presenteras på European Society for 
Sexual Medicins årliga kongress i början av 2022 och senare under året på 
European Association of Urologys kongress. Hos världsledande läkare och 
forskare inom vårt område möter ambitionen med LIB-01 positiv respons. Dr 
Chris McMahon, tidigare ordförande för the International Society of Sexual 
Medicine och med över 100 publicerade artiklar, säger att ”en tablett i veckan 
med bevisad effekt, bevisad säkerhetsprofil och inga signifikanta biverkningar, 
skulle vara en game changer”. 

AFFÄRSUTVECKLING ÄR EN LIKA VIKTIG DEL för företagets långsiktiga framgång 
som själva läkemedelsutvecklingen. Med starka resultat från det prekliniska 
arbetet i ryggen prioriterar vi nu affärsutveckling och vi har utarbetat en ny 
affärsplan.  Den viktigaste delen av planen är att identifiera läkemedelspartners 
på lämpliga marknader. Under 2021 har ett internationellt konsultbolag sonderat 
och analyserat marknadsläget och därmed är förarbetet avslutat. Under 2022 
ökar vi ambitionsnivån och går aktivt in för att starta dialog med de mest 
lämpade bolagen. 

UNDER ÅRETS SISTA KVARTAL GENOMFÖRDE VI EN EMISSION som blev näst 
intill fulltecknad. Förutom ett välkommet kapitaltillskott är vi tacksamma över 
att ha fortsatt förtroende hos våra befintliga aktieägare och att kunna välkomna 
nära 1 000 nya aktieägare.

TILL SIST; stort tack till medarbetare, partners, aktieägare och styrelse som på 
olika sätt bidrar till vår verksamhet. Vi lovar att förvalta era bidrag väl och ta 
Dicot snabbt och säkert mot våra mål och visioner.

Göran Beijer, VD
Uppsala i februari 2022
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Kommentarer till rapporten

Redovisningsprincip 

Bokslutskommunikén är upprättad i enlighet med års-
redovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning 
och koncernredovisning (K3).

Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med 
föregående år.

Se bolagets årsredovisning från 2020 för mer 
information. 

Likvida medel 

Likvida medel vid periodens slut uppgick till 30,3 
(20,3) MSEK. 

Resultat per aktie 

Resultat per aktie för rapportperioden 2021 uppgick till 
-0,52 (-0,61) SEK och för perioden oktober – december 
2021 till -0,10 (-0,10) SEK. 

Aktien 

Dicot AB listades på Spotlight Stock Market den 20 juni 
2018. Per den 31 december 2021 uppgick antalet aktier 
till 102 900 206 stycken. Kvotvärdet är 0,125 kronor.

Finansiering 

Under första kvartalet tillfördes bolaget 17,4 MSEK före 
emissionskostnader (1,3 MSEK) genom teckningsop-
tioner av serie TO2 2020. Totalt nyttjades 21 163 347 
teckningsoptioner, motsvarande 97,02 procent av utestå-
ende teckningsoptioner till teckningskursen 0,82 SEK 
per aktie.

Under fjärde kvartalet tillfördes bolaget 24,7 MSEK 
före emissionskostnader (3,3 MSEK) genom företräde-
semission av 38 068 461 nya aktier. Genom emissionen 
emitterades även 38 068 461 teckningsoptioner av serie 
2021/2022 (TO3). En teckningsoption berättigar inne-
havaren att teckna en ny aktie i Dicot under tecknings-
perioden 1 juni till 15 juni 2022. Vid fullt utnyttjande av 
samtliga teckningsoptioner kan Bolaget tillföras upp till 
57,1 MSEK beroende på utnyttjandekurs. Med nuvaran-
de aktiekurs bedöms dock teckningsoptionerna tillföra 
Bolaget mellan 14 och 18 MSEK.

För att säkerställa bolagets fortsatta utveckling samt 
förvaltning utvärderar styrelsen och ledningen fortlö-
pande olika finansieringsalternativ. Detta kan ske genom 
att bolaget erhåller bidragsfinansiering, nyemission eller 
annan typ av kapitaltillskott. Bolaget har även möjlighet 
att begränsa kostnader och åtaganden om det skulle bli 
nödvändigt. 

Styrelse och ledning bedömer att bolaget inom 12 måna-
der kommer att behöva ytterligare rörelsekapital. Dicot 
ser över olika finansieringsmöjligheter som på bästa sätt 
gynnar samtliga intressenter. 

Utvecklingsarbetet löper enligt upplagd plan och rörelsens kostnader för fjärde kvartalet 
ligger högre än föregående år 8 408 KSEK (4 193). Under perioden januari – december 
uppgick rörelsens kostnader till 27 171 KSEK (17 543). Ökningen mot föregående år består 
främst av ökade kostnader för prekliniska studier, men även kostnader för personal samt 
konsulter har ökat något.
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Totalt har bolaget fem optionsprogram enligt tabellen nedan:

 Årsstämma

Årsstämman kommer att hållas den 24 maj 2022 kl 
10.00 i Uppsala. Årsredovisningen kommer att finnas 
tillgänglig för allmänheten senast fr.o.m.  26 april på bo-
lagets kontor med adress S:t Olofsgatan 11A, Uppsala. 
Årsredovisningen kommer även att publiceras på www.
dicot.se

Finansiell kalender

2022-05-06 Delårsrapport jan-mars 2022
2022-05-24 Årsstämma
2022-08-25 Delårsrapport jan-juni 2022
2022-11-15 Delårsrapport jan-sept 2022

Optionsprogram Antal teckningsoptioner Lösenpris (SEK) Tid för aktieteckning

2018/2023 3 100 14,25 2018-05-08 – 2023-04-30

2019/2024 110 000 20,00 2019-07-03 – 2024-05-16

2020/2025 250 000 7,50 2020-06-05 – 2025-05-26

2024/2026 750 000 4,10 2024-06-01 – 2026-06-01

2021/2022 (TO3) 38 068 461 0,125 – 1,50 2022-06-01 – 2022-06-15

Förslag till utdelning

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räken-
skapsåret 2021. 

Granskning av revisor

Denna bokslutskommuniké har inte granskats av bola-
gets revisor.

Kontaktinformation

Göran Beijer, VD     
goran.beijer@dicot.se    
0706-636009 

Dicot AB (publ)
 S:t Olofsgatan 11A

753 21 Uppsala
www.dicot.se

Uppsala 28 februari 2022

Eva Sjökvist Saers
Styrelseordförande

Ebba Florin-Robertsson
Ledamot

Per-Göran Gillberg
Ledamot

Claes Post
Ledamot

Lena Söderström
Ledamot

Mikael von Euler-Chelpin
Ledamot
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Resultaträkning
KSEK Okt - Dec 2021 Okt - Dec 2020 Helår 2021 Helår 2020

Rörelsens intäkter
Övriga rörelseintäkter - - - -

Summa rörelsens intäkter - - - -

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader −7 215 −3 564 −23 851 −15 086

Personalkostnader −1 161 −620 −3 276 −2 434

Av- och nedskrivningar −8 −2 −8 −2

Övriga rörelsekostnader −24 −7 −36 −21

Summa rörelsens kostnader −8 408 −4 193 −27 171 −17 543

Rörelseresultat −8 408 −4 193 −27 171 −17 543

Resultat från finansiella poster 0 5 −4 2

Periodens resultat −8 408 −4 188 −27 175 −17 541

Balansräkning
KSEK 31 dec 2021 31 dec 2020

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar 28 36

Summa anläggningstillgångar 28 36

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar 1 412 1 247

Kassa och bank 30 328 20 327

Summa omsättningstillgångar 31 740 21 574

SUMMA TILLGÅNGAR 31 768 21 610

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital 28 351 19 659

Kortfristiga skulder 3 417 1 951

SUMMA EGET KAPITAL OCH  SKULDER 31 768 21 610
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Kassaflödesanalys i sammandrag
KSEK Okt - Dec 2021 Okt - Dec 2020 Helår 2021 Helår 2020

Kassaflöde från den löpande verksamheten −6 528 −4 600 −25 866 −16 257

Kassaflöde från investeringsverksamheten 0 −38 0 −38

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 19 830 7 208 35 867 24 399

Periodens kassaflöde 13 302 2 570 10 001 8 104

Likvida medel vid periodens början 17 026 17 757 20 327 12 223

Likvida medel vid periodens slut 30 328 20 327 30 328 20 327

Förändring av eget kapital
KSEK Aktiekapital Överkursfond Övrigt fritt 

eget kapital
Summa 

eget kapital

Ingående balans per 1 jan 2020 2 045 32 219 −21 463 12 801

Teckningsoptionsprogram 5 5

Nyemission 3 413 25 966 29 379

Emissionskostnader −4 985 −4 985

Årets resultat −17 541 −17 541

Utgående balans per 31 dec 2020 5 458 53 205 −39 004 19 659

Ingående balans per 1 jan 2021 5 458 53 205 −39 004 19 659

Teckningsoptionsprogram 9 9

Nyemission 7 405 33 012 40 417

Emissionskostnader −4 559 −4 559

Årets resultat −27 175 −27 175

Utgående balans per 31 dec 2021 12 863 81 667 −66 179 28 351

Resultat per aktie
KSEK Okt - Dec 2021 Okt - Dec 2020 Helår 2021 Helår 2020

Resultat efter skatt −8 408 −4 188 −27 175 −17 541

Antal aktier på balansdagen 102 900 206 43 668 398 102 900 206 43 668 398

Genomsnittligt antal aktier 82 624 613 41 877 081 52 010 577 28 589 473

Resultat per genomsnittligt antal aktier, SEK −0,10 −0,10 −0,52 −0,61


