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Tredje kvartalet 2020 

• Nettoomsättningen uppgick till           
0 (75) KSEK 

• Resultatet efter finansiella poster 
uppgick till -3 629 KSEK (-3 183) 

• Resultat per aktie uppgick till -0,10    
(-0,41) SEK 

      
 Januari – september 2020 

• Nettoomsättningen uppgick till           
0 (75) KSEK 

• Resultatet efter finansiella poster 
uppgick till -13 353 KSEK (-9 866) 

• Resultat per aktie uppgick till -0,57 
 (-1,27) SEK   

 

Väsentliga händelser under rapportperioden 
• Maj 2020. Dicot informerar om den rapport man erhållit från en retrospektiv studie rörande 

den folkmedicinska användningen av traditionella naturmedel vid behandling av sexuella 
dysfunktioner på Madagaskar.  

• Maj 2020. Dicot meddelar att Coronapandemin har medfört att vissa skeppningar har 
fördröjts vilket lett till att bolaget tappat några månader i projektets tidplan. 

• Juni 2020. Årsstämman i Dicot AB beslutade att välja in Claes Post som styrelseledamot i 
Dicots styrelse.  

• Juni 2020. Förstärkning av Dicots hemsida. Dicot öppnar upp en kanal till marknaden och 
specifikt till kliniska frågeställningar genom möjligheten att kunna ställa frågor direkt på 
hemsidan kring sexuell hälsa och sexuell funktion. Hemsidan har även förstärkts med en 
engelsk version för att framåt nå ut till internationella aktörer.  

• Juni 2020. Företrädesemissionen om 21,8 MSEK före emissionskostnader (4,6 MSEK) blev 
kraftigt övertecknad, emissionen tecknades till totalt 326 procent.  

• September 2020. Dicot meddelar de första resultaten från djurstudier utförda tillsammans 
med Pelvipharm. Resultaten visar att Dicots läkemedelskandidat Libiguin® gav en signifikant 
och dosberoende effekt på erektion jämfört med placebo.  

• September 2020. Teckningskurs för nyttjande av teckningsoptioner av serie TO1 2019 
fastställs till 1,42 SEK efter omräkning i enlighet med villkoren.  
 

 

Väsentliga händelser efter rapportperioden 
• Oktober 2020. Dicot inleder, tillsammans med sin partner i Sydafrika, Parceval Ltd ett 

samarbete med projektet BioInnovation Africa (BIA) för att säkerställa hållbar och långsiktig 
leverans av råmaterial för Dicots läkemedelskandidat.  

• Oktober 2020. Dicot tillförs ca 7,6 MSEK genom teckningsoptionerna av serie TO1 2019. Totalt 
nyttjades 2 894 950 teckningsoptioner, motsvarande ca 37,2 procent av utestående 
teckningsoptioner.  

• November 2020. Dicot har producerat sin andra storskaliga batch av läkemedelssubstans för 
Libiguin®. Effektivare produktion har gett 2,5 gånger mer substans från samma mängd råvara 
som föregående batch.  

• November 2020. Eva Sjökvist Saers adjungeras till Dicots styrelse och samtidigt avgår Jarl 
Wikberg. 
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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 1600 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 bland annat på grund av kravet vid 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 
 
 
Vi fortsätter arbetet med att utveckla vår 
läkemedelskandidat vidare. Under september 
presenterades rapporten från den första studien 
tillsammans med Pelvipharm. Resultaten visar att vår 
läkemedelskandidat Libiguin® ger en signifikant och 
dosberoende effekt på erektion jämfört med placebo vid 
samtliga uppmätta parametrar i Pelvipharms etablerade 
djurmodell. Med andra ord mycket lovande resultat. 
Arbetet går nu vidare och flera studier kommer att 
genomföras under året. 
 
Franska Pelvipharm har sedan 90-talet arbetat med 170 
olika projekt inom området sexuella dysfunktioner. De har 
flera djurmodeller med vilka vi gemensamt kan bygga en 
preklinisk plattform för att etablera behandlingstider och 
doser för vår läkemedelskandidat. Dicots primära 
indikation är erektionssvikt och vår andra indikation är tidig 
utlösning. Kartläggningen av verkningsmekanismen pågår 
parallellt via de olika studier som genomförs och resultat 
kommer i olika steg framöver.   

Under hösten har ytterligare ett samarbete med Dicots partner i Sydafrika, Parceval Ltd inletts.  
Projektet Bio-Innovation Africa * syftar till att säkerställa hållbar och långsiktig leverans av råmaterial 
för Dicots läkemedelskandidat.  Bio-Innovation Africa, som finansieras av det tyska federala 
ministeriet för ekonomiskt samarbete och utveckling ska främja hållbara och ömsesidigt fördelaktiga 
affärskontakter mellan Europa och Afrika. Detta sker genom att följa höga etiska, sociala och 
miljömässiga normer i användningen av afrikanska naturresurser. 

Dicot använder växtdelar från träd som råvara i läkemedelskandidaten Libiguin®. I samarbetet med 
Bio-Innovation Africa kommer Dicot att få hjälp att kartlägga trädens utbredningsområde i Sydafrika. 
Samarbetet ger också en möjlighet att utvärdera en flytt av extraktionsprocessen för råvaran till 
Sydafrika för att komma närmare råvarukällan. Allt detta kommer att främja möjligheten att bevara 
den biologiska mångfalden, säkerställa en hållbar råvaruförsörjning samt skapa nya arbetstillfällen i 
Sydafrika i enlighet med målen i Agenda 2030. Projektet kommer att pågå fram till mitten av 2022. 

Jag vill tacka våra aktieägare för förtroende och tålamod och vi fortsätter fokuserat framåt. Vi bygger 
nu tillsammans med Pelvipharm fundamentet i de prekliniska studierna samt säkerställer vår 
materialförsörjning genom hela kedjan - från råvara till läkemedelsubstans. Målet är att med ett solitt 
underlag ta oss till kliniska studier och en framgångsrik utveckling.  
  
*inom Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) 

 

 
Uppsala i november 2020, Göran Beijer, VD 
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Kommentarer till rapporten 
 
Utvecklingsarbetet löper enligt upplagd plan och rörelsens kostnader för tredje kvartalet ligger i linje 
med föregående år 3 629 KSEK (3 199). Under perioden januari – september uppgick rörelsens 
kostnader till 13 350 KSEK (9 882). Ökningen består av inköp och konsulttjänster i läkemedelsprojektet 
under årets första kvartal. 

 

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 17,8 (1,9) MSEK. Emissionslikviden från den 
företrädesemission som bolaget genomförde under andra kvartalet utbetaldes till bolaget under juli 
månad.  
 

Resultat per aktie  
Resultat per aktie för rapportperioden juli – september 2020 uppgick till -0,10 (-0,41) SEK. 
 

Aktien  
Dicot AB listades på Spotlight Stock Market den 20 juni 2018. Per den 30 september 2020 uppgick 
antalet aktier till 38 175 032. Kvotvärdet är 0,125 kronor. 
 

Finansiering  
Under årets andra kvartal genomfördes en emission av aktier och teckningsoptioner med 
företrädesrätt för bolaget befintliga aktieägare. Företrädesemissionen om 21,8 MSEK före 
emissionskostnader (som uppgick till 4,6 MSEK) blev kraftigt övertecknad, emissionen tecknades till 
totalt 326 procent. Aktiekapitalet ökade därmed med 2 726 788 SEK.  
 
Efter delårsperiodens utgång tillfördes bolaget 7,6 MSEK före emissionskostnader (som uppgick till 
genom teckningsoptionerna av serie TO1 2019. Totalt nyttjades 2 894 950 teckningsoptioner, 
motsvarande cirka 37,2 procent av utestående teckningsoptioner för teckning av 5 326 701 aktier till 
teckningskursen 1,42 SEK per aktie.  
 
Genom företrädesemissionen under årets andra kvartal emitterades även 21 814 304 
teckningsoptioner av serie 2021 (TO2) vilka berättigar till teckning av 21 814 304 aktier i Bolaget. 
Teckningsperiod för TO2 är 17 till 31 mars och kan vid fullt nyttjande tillföra Bolaget upp till 43,6 MSEK.   
 
I och med företrädesemissionen våren 2020 samt utfallet i teckningsoptionerna TO1 bedöms kassan 
täcka verksamhetens behov de närmaste tolv månaderna.  
 
 
 
 
 
 
 

https://www.dicot.se/investerare-media/finansiella-rapporter/
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Totalt har bolaget fyra optionsprogram enligt tabellen nedan: 
 

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 

2020/2021 (TO2) 21 814 304 0,125 – 2,00 2021-03-17 – 2021-03-31 

 
Finansiell kalender 
2021-02-24 Bokslutskommuniké 2020 
2021-05-17 Delårsrapport jan-mars 2021 
2021-05-25 Årsstämma 
2021-08-25 Delårsrapport jan-juni 2021 
2021-11-18 Delårsrapport jan-sept 2021 
 

 
 

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

 
 

Kontaktinformation 
 
Göran Beijer VD      Dicot AB (publ)  
goran.beijer@dicot.se     Kungsgatan 16 
0706-636009      753 32 Uppsala 
www.dicot.se      Sverige 
 
 
Uppsala 23 november 2020 
 
 
Lars Jonsson       Mikael von Euler 
Styrelseordförande     Ledamot 
 
 
Jarl Wikberg      Lena Söderström 
Ledamot      Ledamot 
 
 
Ebba Florin-Robertsson     Claes Post 
Ledamot      Ledamot 

  

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

jul-sept jul-sept jan-sept jan-sept helår

KSEK 2020 2019 2020 2019 2019

Rörelsens intäkter

Övriga rörelseintäkter 0 75 0 75 631

Summa rörelsens intäkter 0 75 0 75 631

Rörelsens kostnader

Övriga externa kostnader -3 043 -2 624 -11 537 -8 248 -11 604

Personalkostnader -586 -575 -1 813 -1 634 -2 347

Summa rörelsens kostnader -3 629 -3 199 -13 350 -9 882 -13 951

Rörelseresultat -3 629 -3 124 -13 350 -9 807 -13 320

Resultat från finansiella poster 0 -59 -3 -59 -76

Periodens resultat -3 629 -3 183 -13 353 -9 866 -13 396  
 

 
Balansräkning 
 

KSEK 30 sept 2020 30 sept 2019 31 dec 2019

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar                      64                    129                      64    

Summa anläggningstillgångar 64 129 64

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar 640 21 636 1 784

Kassa och bank 17 757 1 941 12 223

Summa omsättningstillgångar 18 397 23 577 14 007

SUMMA TILLGÅNGAR 18 461 23 706 14 071

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital 16 639 15 213 12 801

Ej registrerat aktiekapital 1 071

Kortfristiga skulder 1 822 7 422 1 270

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 18 461 23 706 14 071  
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Kassaflödesanalys i sammandrag 
 

jan-sept jan-sept helår

KSEK 2020 2019 2019

Kassaflöde från den löpande verksamheten -11 657 -7 131 -14 759

Kassaflöde från investeringsverksamheten 0 0 0

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 17 191 0 17 910

Periodens kassaflöde 5 534 -7 131 3 151

Likvida medel vid periodens början 12 223 9 072 9 072

Likvida medel vid periodens slut 17 757 1 941 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

Teckningsoptionsprogram                  11    11

Nyemission            1 071    21 210 22 281

Emissionskostnader -4 429 -4 429

Årets resultat -9 866 -9 866

Utgående balans per 30 sept 2019            2 045             32 172    -17 933 16 284

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

Teckningsoptionsprogram                    5                       5    

Nyemission            2 727    19 087          21 814    

Emissionskostnader -4 628 -4 628

Årets resultat -13 353 -13 353

Utgående balans per 30 sept 2020            4 772             46 683    -34 816          16 639     
 

 
Resultat per aktie 
 

jan-sept jan-sept helår

KSEK 2020 2019 2019

Resultat efter skatt -13 353 -9 866 -13 396

Antal aktier på balansdagen 38 175 032 7 790 823 16 360 728

Genomsnittligt antal aktier 24 036 131 7 790 823 9 933 299

Resultat per genomsnittligt antal 

aktier, SEK -0,57 -1,27 -1,35  


