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Delårsrapport januari - mars 2021
Dicot AB (publ) 559006–3490

Väsentliga händelser under 
rapportperioden

• Under januari inleder bolaget sitt 
toxikologiprogram. Det planeras pågå fram till 
och med hösten 2021 och ska ligga till grund för 
ansökan om kliniska försök. 

• I februari meddelar Dicot att man breddar 
testningen av LIB-01 genom att utföra djurstudier 
av för tidig utlösning. 

• Vid en extra bolagsstämma den 9 februari väljs Eva 
Sjökvist Saers till ny styrelseordförande i Dicot. 

• Under mars månad påbörjar Dicot en ny produktion 
av extraktet som ska användas för LIB-01, i 
samarbete med Ardena i Södertälje. 

• I mars inleder Dicot för första gången studier 
på djur med påvisad erektionssvikt. Råttor med 
diabetes typ 2 och säkerställd nedsatt erektil 
funktion används. 

• Mellan 17-31 mars sker utnyttjandeperioden för de 
teckningsoptioner av serie TO2 som emitterades i 
samband med Dicots emission av units 2020.

ÖVERSIKT JANUARI - MARS 2021

• Nettoomsättningen uppgick till 37 KSEK 
(0 KSEK) 

• Resultatet efter finansiella poster uppgick 
till -8 468 KSEK (-6 572 KSEK) 

• Resultat per aktie uppgick till -0,19 SEK 
(-0,40 SEK)

Väsentliga händelser efter 
rapportperioden

• I april tillförs Dicot 17,4 MSEK (före 
emissionskostnader) genom nyttjande av 
teckningsoptioner av serie TO2 med en 
nyttjandegrad på 97%.

• Den 26 april kallar företaget aktieägarna till 
årsstämman som sker den 25 maj och ska 
genomföras med poströstning.

Produktion av extrakt på Ardenas 
anläggning i Södertälje.
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Kort om Dicot AB 
Dicot utvecklar läkemedelskandidaten LIB-01 (tidigare benämnt Libiguin) 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 långt 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.

1 Fugl-Meyer, K: Manlig sexuell dysfunktion: inte bara en fråga om potens. Läkartidningen. 2009 Sep 23-29;106(39):2453-9.

EREKTIONSSVIKT OCH FÖR TIDIG UTLÖSNING upplevs 
ofta som ett betydande problem för mannen och hans 
partner, och leder inte sällan till depression, ångest och 
relationsproblem. 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. 1

DEN GLOBALA FÖRSÄLJNINGEN av läkemedel för sexu-
ella dysfunktioner omfattar för närvarande huvudsakligen 
erektionssvikt och förtidig 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, kom i slutet 
av 1990-talet och har begränsningar i form av kort verk-
ningstid som leder till att sex måste planeras samt leder 
många gånger till biverkningar såsom huvudvärk, yrsel och 

illamående. Utöver det uppger en stor andel att preparaten 
inte fungerar tillfredsställande. Detta gäller särskilt diabe-
tespatienter och andra patientgrupper med underliggande 
sjukdomar. 

DET FINNS FÖR NÄRVARANDE få effektiva behandling-
ar av för tidig utlösning på marknaden och patienter har 
rapporterats uppleva biverkningar såsom yrsel, diarré och 
sömnsvårigheter.

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

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

För mer information se www.dicot.se.
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”Inom bolaget 
förbereder vi oss för 

industrialiseringsfasen.” 

VD kommenterar
Första kvartalet 2021 är att betrakta som Dicots startpunkt 
för den industrialiseringsfas vi nu går in i.

DET ÄR FLERA FAKTORER som avgör om man når framgång när en verksamhet 
går in i en sådan här fas. En är naturligtvis att ha tillgång till rätt personer och 
kompetens. 

FÖR ETT FÖRETAG av vår storlek, där det inte finns utrymme för att anställa alla 
expertroller, är partners avgörande. Det är glädjande att de samarbeten vi har är 
så positiva och leder till så goda resultat. Pelvipharm som vi ofta nämner, är ett 
exempel. I konstant dialog med forskarna i Paris har vi under kvartalet startat 
mycket spännande studier på råttor med bevisad nedsatt erektionsförmåga. 

VÅR MEST NÄRLIGGANDE PARTNER är Ardena i Södertälje som är en 
certifierad CDMO (Contract Development and Manufacturing Organization), 
med vilka vi i mars initierade produktionen av den batch av vårt extrakt som 
kommer användas fram till och med kliniska studier. 

SEDAN EN TID TILLBAKA samarbetar vi också med professor Ola Spjuth på 
Uppsala Universitet. Han använder så kallad Cell Painting-teknik, som innebär 
morfologisk analys och jämförelse med andra substanser, vilket kan ge oss 
värdefull information om verkningsmekanismen för LIB-01.

INOM BOLAGET FÖRBEREDER vi oss för att hantera industrialiseringsfasen. 
Under kvartalet har vi därför påbörjat rekryteringen av en vice vd som även 
kommer blir COO och därmed får ansvaret för läkemedelsutveckling och 
tillverkning. Personen vi letar efter ska också leda expansionen av Dicots 
organisation. 

SIST MEN INTE MINST är vår styrelse och den kompetens den besitter en stor 
tillgång. Därför är det glädjande att vi kunde välja Eva Sjökvist Saers som ny 
styrelseordförande i början av februari. Hon kommer in med stor energi och 
stort engagemang vid sidan av sina starka meriter från life science-sektorn. 

ÄVEN ALLA AKTIEÄGARE som valt att investera i Dicot är en viktig 
framgångsfaktor. Ett tecken på att det finns ett gott förtroende för oss torde vara 
den optionsrunda vi precis genomfört där teckningsgraden översteg 97%. 

JAG VILL SUMMERA genom att tacka alla intressenter som på olika sätt bidrar 
till att ta Dicot närmare våra mål och visioner. Tack medarbetare, partners, 
styrelse, aktieägare och nytillkomna investerare för förtroendet. 2021 har startat 
på ett mycket tillfredsställande sätt. Jag tror och hoppas att vi tillsammans 
kommer avsluta det i ett än mer gynnsamt läge.

Göran Beijer, VD
Uppsala, 2021
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Kommentarer till rapporten

Redovisningsprincip 

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredo-
visningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och 
koncernredovisning (K3).

Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med före-
gående år.

Se bolagets årsredovisning från 2020 för mer 
information.

Likvida medel 

Likvida medel vid periodens slut uppgick till 12,6 (20,3) 
MSEK. 

Resultat per aktie 

Resultat per aktie för rapportperioden januari – mars 2021 
uppgick till -0,19 (-0,40) SEK. 

Aktien 

Dicot AB listades på Spotlight Stock Market den 20 juni 
2018. Per den 31 mars 2021 uppgick antalet aktier till 
64 519 765 stycken. Kvotvärdet är 0,125 kronor.

Finansiering 

Under första kvartalet inföll nyttjandeperioden för bolagets 
teckningsoptionsprogram av serie TO2. Bolaget tillfördes 
17,4 MSEK före emissionskostnader under årets andra 
kvartal. Totalt nyttjades 21 163 347 teckningsoptioner, 
motsvarande 97,02 procent av utestående teckningsoptio-
ner till teckningskursen 0,82 SEK per aktie. 

Genom kapitaltillskottet från teckningsoptionerna bedöms 
bolagets finansiering de närmaste 12 månaderna vara 
säkrad.

Totalt har bolaget tre optionsprogram enligt tabellen nedan:
 

Utvecklingsarbetet löper enligt upplagd plan och rörelsens kostnader för perioden januari 
– mars ligger något högre än föregående år 7 827 KSEK (5 940). Detta beror på aktiviteter i 
utvecklingsprojektet, främst konsulttjänster. 

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

https://www.dicot.se/investor-relations/finansiella-rapporter-och-emissioner/finansiella-rapporter/
https://www.dicot.se/investor-relations/finansiella-rapporter-och-emissioner/finansiella-rapporter/
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Kontaktinformation

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

Dicot AB (publ)
Kungsgatan 16
753 32 Uppsala
www.dicot.se

Finansiell kalender

2021-05-25 Årsstämma
2021-08-25 Delårsrapport jan-juni 2021  
2021-11-18 Delårsrapport jan-sept 2021

Granskning av revisor

Denna bokslutskommuniké har inte granskats av bolagets 
revisor.

Uppsala 17 maj 2021

Eva Sjökvist Saers
Styrelseordförande

Ebba Florin-Robertsson
Ledamot

Lars Jonsson
Ledamot

Claes Post
Ledamot

Lena Söderström
Ledamot

Mikael von Euler
Ledamot

Göran Beijer
VD
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Resultaträkning
jan - mar jan - mar Helår

KSEK 2021 2020 2020

Rörelsens intäkter
Övriga rörelseintäkter 37 - 21

Summa rörelsens intäkter 37 - 21

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader −7 827 −5 940 −15 086

Personalkostnader −620 −625 −2 434

Av- och nedskrivningar - - −2

Övriga rörelsekostnader −58 - −43

Summa rörelsens kostnader −8 505 −6 565 −17 565

Rörelseresultat −8 468 −6 565 −17 544

Resultat från finansiella poster - −7 3

Periodens resultat −8 468 −6 572 −17 541

Balansräkning
KSEK 31 mar 2021 31 mar 2020 31 dec 2020

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar 36 64 36
Summa anläggningstillgångar 36 64 36

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar 18 713 1 464 1 247
Kassa och bank 12 615 7 640 20 327
Summa omsättningstillgångar 31 328 9 104 21 574

SUMMA TILLGÅNGAR 31 364 9 168 21 610

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital 28 077 6 229 19 659
Kortfristiga skulder 3 287 2 939 1 951

SUMMA EGET KAPITAL OCH  SKULDER 31 364 9 168 21 610
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Kassaflödesanalys i sammandrag
jan - mar jan - mar Helår

KSEK 2021 2020 2020

Kassaflöde från den löpande verksamheten −24 598 −4 583 −16 257

Kassaflöde från investeringsverksamheten - - −38

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 16 886 - 24 399

Periodens kassaflöde −7 712 −4 583 8 104

Likvida medel vid periodens början 20 327 12 223 12 223

Likvida medel vid periodens slut 12 615 7 640 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

Årets resultat - - −6 572 −6 572

Utgående balans per 31 mar 2020 2 045 32 219 −28 035 6 229

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

Pågående nyemission 2 645 14 709 17 354

Emissionskostnader −468 −468

Årets resultat −8 468 −8 468

Utgående balans per 31 mar 2021 8 103 67 446 −47 472 28 077

Resultat per aktie
jan - mar jan - mar Helår

2021 2020 2020

Resultat efter skatt, KSEK −8 468 −6 572 −17 541

Antal aktier på balansdagen 64 519 765 16 360 728 43 668 398

Genomsnittligt antal aktier 43 900 069 16 360 728 28 589 473

Resultat per genomsnittligt antal aktier, SEK −0,19 −0,40 −0,61
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