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Delårsrapport januari – juni 2021
Dicot AB (publ) 559006–3490 

Andra kvartalet 2021

• Nettoomsättningen uppgick till 33 KSEK (0)

• Resultatet efter finansiella poster uppgick till 
 -5 503 KSEK (-3 152)

• Resultat per aktie uppgick till -0,09 SEK (-0,18)

Januari – juni 2021

• Nettoomsättningen uppgick till 69 KSEK (0)

• Resultatet efter finansiella poster uppgick till 
 -13 971 KSEK (-9 724)

• Resultat per aktie uppgick till -0,26 SEK (-0,57) 

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.

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

• Dicot påbörjar en ny produktion av extraktet som ska 
 användas för LIB-01 under mars, 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. 

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

• På Dicots årsstämma 25 maj valdes Per-Göran Gillberg in 
 som ordinarie styrelsemedlem. 

• I juni meddelar Dicot att Elin Trampe anställts som Chief 
	 Operating	Officer	tillika	vice	vd.	Hon	tillträder	sin	tjänst	
 1 september. 

• 8 juni tecknar Dicot avtal med två ledande bolag inom  
 formuleringsutveckling, ett i USA och ett i England. 
 Bolagen ska utvärdera på vilket sätt LIB-01 bäst kan 
 tillföras kroppen.

Väsentliga händelser efter 
rapportperioden

• I slutet av augusti släpper Dicot resultat från sin senaste 
 djurstudie som visar att läkemedelskandidaten LIB-01 har 
	 längre	effekt	på	erektil	funktion	än	befintliga	läkemedel	på	
 marknaden idag, och att effekten ökar över tid.
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Kort om Dicot AB 

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 
sexuella dysfunktioner omfattar för närvarande huvudsak-
ligen erektionssvikt och för tidig utlösning och marknaden 
värderades 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. 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 att prepa-
raten inte fungerar tillfredsställande. Detta gäller särskilt 
diabetespatienter och andra patientgrupper med under-
liggande sjukdomar.

DET FINNS FÖR NÄRVARANDE få effektiva behand-
lingar 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 till och med fas 2-studier. 
Därefter är det Dicots intention att ingå strategiska allianser, 
alternativt genomföra en trade-sale, med större, etablera-
de läkemedelsföretag för att kunna introducera LIB-01 på 
världsmarknaden.

För mer information se www.dicot.se.

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.

DELÅRSRAPPORT JANUARI – JUNI 2021   –   DICOT AB (PUBL) 559006–3490 4

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

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


VD kommenterar

DICOTS LÅNGSIKTIGA AMBITION är att utveckla ett 
ledande preparat för behandling av erektionssvikt vilket inne-
bär att vår kommande produkt behöver ha unika egenskaper 
som är bättre än dagens preparat, där lång verkningstid kanske 
är den främsta.

PROFESSOR JARL WIKBERG som grundade Dicot 2016 
visade i sina tidiga djurstudier att LIB-01 har längre effekt än 
dagens preparat, upp till 14 dagar. Detta skulle eliminera den 
planering av sexuella aktiviteter som dagens behandlingar 
med deras relativt korta verkningstid kräver.

FÖR ATT FÅ TILLSTÅND att starta kliniska studier behö-
ver data från den tidiga akademiska forskningen kompletteras 
med data från validerade och godkända djurmodeller. Under 
våren har vi därför fortsatt arbeta med vår franska samarbets-
partner Pelvipharm och kan nu rapportera mycket glädjande 
resultat. Effekten av LIB-01 kvarstår i minst sju dagar och 
ökar fram till dag sju. Det här är ett stort genombrott för  
Dicot i utvecklingen av ett nytt läkemedel med lång verk-
ningstid. Professor Francois Giuliano som är medgrundare  
till Pelvipharm och en internationell auktoritet på området 
anser att resultaten från dessa studier tydligt indikerar att  
LIB-01 fungerar.

DET ÄR HEDRANDE FÖR MIG att ta Professor Jarl 
Wikbergs arbete vidare och det är glädjande att de resultat 
vi nu kan presentera är i överensstämmelse med hans tidiga 
forskning. Vår andra studie, som fokuserar på djur med kon-
staterad erektionssvikt, pågår och kommer att avrapporteras 
under hösten. Utöver detta startas ytterligare studier som ska 
utvärdera olika doser och verkningstider. Sammantaget bidrar 
detta till vårt underlag för ansökan om klinisk Fas 1-studie 
som beräknas starta nästa år.

DICOT STÄRKER NU KOMPETENSEN i bolaget och 
har	rekryterat	Elin	Trampe	som	COO	och	vVD.	Hon	börjar	i	
sin nya roll 1 september och kommer att leda läkemedelsut-
vecklingen tillsammans med det team vi redan har idag. Elin 
har bred erfarenhet och relevant kompetens, nu senast från en 
roll som CTO på Oasmia Pharmaceutical i Uppsala. Under 
kvartalet har också styrelsen utökats med en ledamot: Dr. 
Per-Göran Gillberg som har en lång erfarenhet inom farmako-
logi och läkemedelsutveckling.

MED DE FANTASTISKA RESULTATEN från samarbetet 
med Pelvipharm och det förstärkta teamet i ryggen ser jag 
med stor tillförsikt fram emot höstens fortsatta arbete. 

Göran Beijer, VD
Uppsala i augusti 2021

Efter en vinter och vår med ett intensivt utvecklingsarbete fick vi nyligen 

resultaten från våra effektstudier som genomförts med franska Pelvipharm. 

Studierna påvisar att effekten hos LIB-01 kvarstår i minst sju dagar. Det här 

är ett stort genombrott för Dicots läkemedelsprojekt.

”Studierna påvisar att effekten hos LIB-01 
kvarstår i minst sju dagar. Det här är ett 
stort genombrott”
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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 
föregående år.

Se bolagets årsredovisning från 2020 
för mer information.

Likvida medel  

Likvida medel vid periodens slut uppgick till 
22,7 MSEK (2,5). 

Resultat per aktie 

Resultat per aktie för rapportperioden januari – juni 2021 
uppgick till -0,26 SEK (-0,57). 

Aktien 

Dicot AB listades på Spotlight Stock Market den 20 juni 
2018. Per den 30 juni 2021 uppgick antalet aktier till  
64 831 745 stycken. Kvotvärdet är 0,125 kronor.

Finansiering  

Som framgår av bolagets resultat- och balansräkning  
genererar	bolaget	ännu	inte	positiva	kassaflöden	från	 
rörelsen.	Styrelsen	bevakar	kontinuerligt	bolagets	finansiella	
ställning och styrelsens bedömning är, baserat på de diskus-
sioner	som	förs,	att	det	finns	goda	förutsättningar	att	finansiera	
bolagets verksamhet de kommande tolv månaderna och att 
det är rätt att upprätta delårsrapporten under antagandet om 
fortsatt drift.

Utvecklingsarbetet löper enligt upplagd plan och rörelsens kostnader för andra 

kvartalet ligger högre än föregående år 4 888 KSEK (2 549). Under perioden 

januari – juni uppgick rörelsens kostnader till 12 713 KSEK (8 488). Ökningen mot 

föregående år består till största del av inköp och konsulttjänster i läkemedelsprojektet. 
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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

* Totalt är 1 000 000 teckningsoptioner av serie 2024/2026 emitterade, varav 750 000 är tecknade. 



Finansiell kalender 

2021-11-18 Delårsrapport jan-sept 2021

Granskning av revisor  

Denna bokslutskommuniké har inte granskats av bolagets 
revisor.

Kontaktinformation

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

Dicot AB (publ)
Kungsgatan 16
753 32 Uppsala
Sverige

www.dicot.se

Uppsala 25 augusti 2021

Eva Sjökvist Saers Mikael von Euler-Chelpin
Styrelseordförande Ledamot

Per-Göran Gillberg Claes Post
Ledamot Ledamot

Ebba Florin Robertsson Lena Söderström
Ledamot Ledamot
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Resultaträkning

Balansräkning

   apr-jun apr-jun jan-jun jan-jun Helår
KSEK 2021 2020 2021 2020 2020

Rörelsens intäkter      

Övriga rörelseintäkter 33 - 69 - 21

Summa rörelsens intäkter 33 - 69  21

      

Rörelsens kostnader     

Övriga externa kostnader -4 888 -2 549 -12 713 -8 488 -15 086

Personalkostnader -710 -602 -1 330 -1 227 -2 434

Av- och nedskrivningar - - - - -2

Övriga rörelsekostnader -15 - -73 - -43

Summa rörelsens kostnader -5 613 -3 151 -14 116 -9 715 -17 565

      

Rörelseresultat -5 580 -3 151 -14 047 -9 715 -17 544

      

Resultat från finansiella poster -3 -1 -4 -9 3

Periodens resultat -5 583 -3 152 -14 051 -9 724 -17 541

KSEK   30 jun 2021 30 jun 2020 31 dec 2020

Tillgångar    

Anläggningstillgångar    

Finansiella anläggningstillgångar    36      64      36    

Summa anläggningstillgångar   36 64 36

    

Omsättningstillgångar    

Kortfristiga fordringar   2 011 19 794 1 247

Kassa och bank   22 711 2 538 20 327

Summa omsättningstillgångar   24 722 22 332 21 574

    

Summa tillgångar   24 758 22 396 21 610

    

Eget kapital och skulder    

Eget kapital   22 385 20 278 19 659

Kortfristiga skulder   2 373 2 118 1 951

Summa eget kapital och skulder   24 758 22 396 21 610
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Kassaflödesanalys i sammandrag

Resultat per aktie

Förändring av eget kapital

     jan-jun jan-jun Helår
KSEK   2021 2020 2020

Kassaflöde från den löpande verksamheten   -14 393 -26 886 -16 257

Kassaflöde från investeringsverksamheten   - - -38

Kassaflöde från finansieringsverksamheten   16 777 17 201 24 399

Periodens kassaflöde   2 384 -9 685 8 104

Likvida medel vid periodens början   20 327 12 223 12 223

Likvida medel vid periodens slut   22 711 2 538 20 327

     jan-jun jan-jun Helår
KSEK   2021 2020 2020

Resultat efter skatt   -14 051 -9 724 -17 541

Antal aktier på balansdagen   64 831 745 38 175 032 43 668 398

Genomsnittligt antal aktier   54 378 920 16 966 681 28 589 473

Resultat per genomsnittligt 

antal aktier, SEK   -0,26 -0,57 -0,61

      Övrigt fritt Summa
KSEK  Aktiekapital Överkursfond eget kapital eget kapital

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

Teckningsoptionsprogram    4      4

Nyemission   2 727     19 087  21 814

Emissionskostnader   -4 617  -4 617

Årets resultat   - -9 724 -9 724

Utgående balans per 30 juni 2020   4 772      46 693     -31 187 20 278

    

Ingående balans per 1 januari 2021   5 458      53 205     -39 004  19 659    

Teckningsoptionsprogram      -      

Nyemission   2 645     14 709   17 354    

Emissionskostnader   -577  -577

Årets resultat    -14 051 -14 051

Utgående balans per 30 juni 2021   8 103      67 337     -53 055  22 385    


