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Delårsrapport januari – mars 2020  
Dicot AB (publ) 559006–3490 
 

      
Januari – mars 2020 
 

• Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) KSEK 

• Resultatet efter finansiella poster uppgick till -6 565 KSEK (-3 899) 

• Resultat per aktie uppgick till -0,40 (-0,50) SEK 

 

Väsentliga händelser under rapportperioden 

 
• Mars 2020. Dicot meddelar att den första kontrollerade prekliniska studien med 

läkemedelskandidaten Libiguin® har initierats. Detta genom ett forskningssamarbete med 
Pelvipharm, en världsledande kontraktsforskningsorganisation (CRO) baserad i Frankrike.  
 

 

Väsentliga händelser efter rapportperioden 
 

 

• April 2020. Dicot meddelar att bolaget initierar en retrospektiv studie rörande den 
folkmedicinska användningen av traditionella naturmedel mot sexuella dysfunktioner på 
Madagaskar. Studien genomförs genom intervjuer.  
 

• April 2020. Styrelsen föreslår årsstämman den 26 maj 2020, att besluta om en emission av 
aktier och teckningsoptioner med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare. 
Företrädesemissionen kommer vid full teckning att tillföra bolaget 21,8 MSEK före 
emissionskostnader och är säkerställd till 70%. 
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Kort om Dicot AB  
 

Dicots affärsidé är att utveckla läkemedelskandidaten Libiguin® som läkemedel för 
behandling av sexuella dysfunktioner. Utvecklingen sker i egen regi upp till kliniska faser. 
Det är bolagets intention att därefter vid lämpliga tidpunkter ingå strategiska allianser, 

alternativt genomföra en trade sale, med etablerat större läkemedelsföretag för att 
kunna introducera Libiguin® på världsmarknaden. Dicot är listat på Spotlight Stock 

Market och har cirka 700 aktieägare.  

Läkemedelsprojektets terapiområde: 

• Erektionssvikt (ED) 

• För tidig utlösning (PE) 
 

Den globala försäljningen av läkemedel vid sexuella dysfunktioner omfattar för närvarande 
huvudsakligen erektil dysfunktion och prematur ejakulation och uppskattades 2018 till cirka 6,0 
miljarder USD med en tillväxt av 1 procent per år mellan 2018 och 2022.1  

 

Det finns ett tydligt behov av nya läkemedel för behandling av erektil dysfunktion och prematur 
ejakulation bl. a. på grund av kravet hos nuvarande behandlingar att planera den sexuella aktiviteten, 
störande biverkningar, avsaknad av effekt hos vissa patientgrupper samt höga kostnader för 
läkemedlet. Detta gäller framförallt för behandling av erektil dysfunktion men även prematur 
ejakulation. Dicots läkemedelskandidat Libiguin® avses marknadsföras för behandling av både erektil 
dysfunktion och prematur ejakulation både individuellt och i kombination. Såvitt Bolaget känner till 
skulle en sådan behandling av båda tillstånden samtidigt med ett preparat vara unik. 

 
Erektil dysfunktion eller prematur ejakulation upplevs ofta som ett betydande problem för mannen 
och hans partner, inte bara p.g.a. den direkta nedsatta sexuella förmågan utan också p.g.a. de 
störningar i parrelationen som uppkommer. Hos den svenska befolkningen är 58 procent av männen 
mellan 16-84 år tillfreds med sitt sexualliv, medan den sexuella tillfredsställelsen är mycket lägre hos 
män med en sexuell dysfunktion. Endast 25 procent av svenska män med erektionsproblem anger att 
de har ett tillfredsställande sexualliv och för män med för tidig utlösning är andelen 35 procent.2  
För mer information se www.dicot.se.  

 
1 Arizton Erectile Dysfunction Market – Global Outlook and Forecast ’18-’23 [2018] 
 
2 Fugl-Meyer, K: Manlig sexuell dysfunktion: inte bara en fråga om potens. Läkartidningen. 2009 Sep 23-
29;106(39):2453-9. 

http://www.dicot.se/
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VD kommenterar 
 
Under årets inledande kvartal kan jag med glädje rapportera att 
vi startat en studie med Pelvipharm i Frankrike där vi kommer 
att studera effekten på erektion i en djurmodell. Detta som ett 
av flera steg för att få kunskap om vår produktkandidat 
Libiguins® effekt och framtida användningsområde. Resultaten 
förväntas under sommaren 2020 och kommer att hjälpa oss 
bättre förstå hur vi ska använda Libiguin® i kommande studier 
samt att identifiera verkningsmekanismen. Pelvipharm är 
specialiserade på studier relevanta för sexuella dysfunktioner 
och har arbetat med samtliga av de läkemedelsbolag som idag 
har de marknadsledande preparaten för behandling av 
erektionssvikt.  
 
En viktig del i vårt arbete är att producera läkemedelssubstans 
för kommande studier från råvara som vi skördar i den 
afrikanska naturen. Under årets första månader har vi 
genomfört en stor extraktion av 800 kg råvara tillsammans med 
Ardena i Södertälje. Extraktet ska därefter skeppas till Indien för 
slutsyntes till läkemedelssubstans. Den pågående Corona 
pandemin har medfört att skeppningen har fördröjts av det skälet att vår partner Anthem Bioscience 
i Indien varit nedstängda. Vi har nyligen fått signaler om att det pågår aktiviteter för att starta upp 
verksamheten inom närmaste veckorna. Med den information vi har idag är den samlade 
bedömningen att de planerade aktiviteterna i läkemedelsprojektet inte kommer att försenas mer än 
6 månader.  
 
Parallellt med produktionen pågår arbete med att säkerställa råvaruförsörjning från Asien. Genom 
våra kontakter i Laos har vi identifierat potentiellt andra källor för att försörja med råvara från Asien. 
Analyser och utvärdering pågår men har också bromsats upp något på grund av nedstängning och 
försvårande av transporter. 
 
I slutet av kvartalet har en retrospektiv studie startats på Madagaskar där vi tillsammans med lokala 
forskare och läkare kommer att intervjua en större grupp män för att få ökad kunskap om vilka växter 
som används för att behandla sviktande sexuella funktioner som erektionssvikt. Vår 
läkemedelskandidat Libiguin® upptäcktes just från studier av biologiskt aktiva komponenter i roten 
från Neobeguea mahafalenis som växer på Madagaskar. Studien kommer att rapporteras under andra 
kvartalet i år. 

 
Jag är tillfreds med de framsteg vi gör under kvartalet även om vi mot slutet har sett att vissa 
aktiviteter har bromsats upp av den pågående pandemin. Min bedömning är att vi trots detta ska 
kunna fortsätta våra utvecklingsaktiviteter utan större avvikelser i arbetet att nå kliniska studier. 
Teamet i bolaget är starkt och det finns en vilja och ambition att gemensamt med våra 
samarbetspartners utveckla Libiguin® till nästa generations behandling av sexuella dysfunktioner hos 
män. Tack till medarbetare, samarbetspartners och våra investerare som fortsätter stötta oss på väg 
mot något stort. 

 
Uppsala i maj 2020, Göran Beijer, VD 
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Kommentarer till rapporten 
 
Ökningen av övriga externa kostnader jämfört med samma period föregående år, 5 940 (3 327) KSEK, 
består av inköp av material och konsulttjänster i läkemedelsprojektet, utvecklingsarbetet löper enligt 
upplagd plan.  

 

Redovisningsprinciper  
Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år. 
 
Se bolagets årsredovisning från 2019 för mer information.  

https://www.dicot.se/investerare-media/finansiella-rapporter/ 
 

Likvida medel  
Likvida medel vid periodens slut uppgick till 7,6 (5,9) MSEK.  
 

Resultat per aktie  
Resultat per aktie för rapportperioden januari – mars 2020 uppgick till -0,40 (-0,50) SEK. 
 

Aktien  
Dicot AB listades på Spotlight Stock Market den 20 juni 2018. Per den 31 mars 2020 uppgick antalet 
aktier till 16 360 728 stycken. Kvotvärdet är 0,125 kronor. 
 

Finansiering  
För det fortsatta utvecklingsarbetet i nuvarande fastlagd plan under 2020 behöver bolaget ytterligare 
kapital. Styrelsen föreslår årsstämman den 26 maj 2020, att besluta om en emission av aktier och 
teckningsoptioner med företrädesrätt för bolaget befintliga aktieägare. Företrädesemissionen 
kommer vid full teckning tillföra bolaget 21,8 MSEK före emissionskostnader och aktiekapitalet 
kommer att öka med 2 726 788 SEK. Teckningsoptionerna beräknas tillföra bolaget ytterligare 21,8 - 
43,6 MSEK. Företrädesemissionen är säkerställd till ca 70%, varav ca 4,1% består av 
teckningsförbindelser samt ca 65,9% emissionsgarantier. 
 
I och med företrädesemissionen våren 2020 bedöms kassan täcka verksamhetens behov de närmaste 
tolv månaderna.  
 
Totalt har bolaget fyra optionsprogram enligt tabellen nedan: 

 
Optionsprogram Antal 

teckningsoptioner 
Lösenpris (SEK) Tid för aktieteckning 

2016/2020 1 315 3,60 2016-01-01 – 2020-10-31 

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

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

2019/2020 7 790 823 2,60 – 5,20 2020-10-01 – 2020-10-15 

 
 
 
 
 
 

https://www.dicot.se/investerare-media/finansiella-rapporter/
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Finansiell kalender 
2020-05-26 Årsstämma 
2020-08-27 Delårsrapport jan-juni 2020 
2020-11-23 Delårsrapport jan-sept 2020 

 
 

Granskning av revisor 
Denna delårsrapport har inte granskats av bolagets revisor. 

 

Kontaktinformation 
 
Göran Beijer VD      Dicot AB (publ)  
goran.beijer@dicot.se     Dag Hammarskjölds väg 30 
0706-636009      752 37 Uppsala 
www.dicot.se      Sverige 
 
 
Uppsala 15 maj 2020 
 
 
Lars Jonsson       Mikael von Euler 
Styrelseordförande     Ledamot 
 
 
Jarl Wikberg      Lena Söderström 
Ledamot      Ledamot 
 
 
Ebba Florin-Robertsson 
Ledamot 

  

mailto:goran.beijer@dicot.se
http://www.dicot.se/
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Resultaträkning 
 

     jan-mar jan-mar helår 

KSEK     2020 2019 2019 

       
Rörelsens intäkter  

     

Övriga rörelseintäkter     0 0 631 

Summa rörelsens intäkter  
 0 0 631 

  
     

Rörelsens kostnader       

Övriga externa kostnader  
 -5 940 -3 327 -11 604 

Personalkostnader     -625 -572 -2 347 

Summa rörelsens kostnader  
 -6 565 -3 899 -13 951 

       

Rörelseresultat  
 -6 565 -3 899 -13 320 

  
     

Resultat från finansiella poster     -7 0 -76 

Periodens resultat  
 -6 572 -3 899 -13 396 

 
 
 
 

Balansräkning 
 
KSEK   31 mar 2020 31 mar 2019 31 dec 2019 

      
TILLGÅNGAR      

Anläggningstillgångar      
Finansiella anläggningstillgångar                         64                      129                        64     

Summa anläggningstillgångar  64 129 64 
      

Omsättningstillgångar      
Kortfristiga fordringar  1 464 823 1 784 

Kassa och bank   7 640 5 932 12 223 

Summa omsättningstillgångar  
9 104 6 755 14 007 

          

SUMMA TILLGÅNGAR  
9 168 6 884 14 071 

      

EGET KAPITAL OCH SKULDER      

Eget kapital  
6 229 4 388 12 801 

Kortfristiga skulder  
2 939 2 496 1 270 

          

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  
9 168 6 884 14 071 
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Kassaflödesanalys i sammandrag 
 
   jan-mar jan-mar helår 

KSEK     2020 2019 2019 
       

Kassaflöde från den löpande verksamheten   -4 583 -3 140 -14 759 

Kassaflöde från investeringsverksamheten  0 0 0 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten   0 0 17 910 

Periodens kassaflöde   -4 583 -3 140 3 151 

Likvida medel vid periodens början   12 223 9 072 9 072 

Likvida medel vid periodens slut   7 640 5 932 12 223 
 
 
 
 

Förändring i eget kapital 
 

KSEK 
Aktiekapital Överkurs-

fond 
Övrigt fritt 

eget kapital 
Summa eget 

kapital 

Ingående balans per 1 januari 2019                 974               15 380     -8 067 8 287 

Årets resultat     -3 899 -3 899 

Utgående balans per 31 mars 2019                 974               15 380     -11 966 4 388 
     

Ingående balans per 1 januari 2020             2 045               32 219     -21 463           12 801     

Årets resultat     -6 572 -6 572 

Utgående balans per 31 mars 2020             2 045               32 219     -28 035             6 229     

 
 
 

Resultat per aktie 
 

     jan-mar jan-mar helår 

KSEK     2020 2019 2019 

       
Resultat efter skatt  

 -6 572 -3 899 -13 396 

Antal aktier på balansdagen  
 16 360 728 7 790 823 16 360 728 

Genomsnittligt antal aktier  
 16 360 728 7 790 823 9 933 299 

Resultat per genomsnittligt antal 
aktier, SEK 

  
  -0,40 -0,50 -1,35 

      

Teckningsoptionerna som vid fullt nyttjande berättigar till teckning om högst 7 905 238 aktier har högre 
teckningskurs än aktuell börskurs varför resultat per aktie efter utspädning inte har beräknats. 

 


