Sammanfattning av delårsrapporten
Lipigon har under rapportperioden förvärvat gemensamt utvecklade läkemedelskandidater av
Secarna Pharmaceuticals GmbH & Co. KG. Vidare har bolaget tecknat samarbetsavtal med
kinesiska HitGen, Inc. i syfte att utveckla läkemedel för kardiovaskulära sjukdomar.
Milstolpbetalning har erhållits från Combigene genom betalning i aktier motsvarande 1,5 Mkr.
Bolaget har även genomfört en övertecknad nyemission uppgående till cirka 16,7 MSEK före
emissionskostnader uppgående till cirka 0,8 MSEK. Bolaget förbereder listning på Nasdaq First
North Growth Market.

Jul-sep 2020

Jan-sep 2020

Nettoomsättning 1 976 tkr (0)
Rörelseresultat -659 tkr (-1 438)
Resultat per aktie före och efter utspädning -0,18 SEK
(-0,33)

Nettoomsättning 2 541 tkr (0)
Rörelseresultat -3 124 tkr (-4 470)
Resultat per aktie före och efter utspädning -0,75 SEK
(-1,03)
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Väsentliga händelser under det tredje kvartalet (jul-sep)
Cirka 1,7 MSEK inbetaldes avseende nyemission
Stefan K. Nilsson har den 1 augusti anställts som Verkställande direktör
Under augusti månad tillträdde Michael Owens som CFO
Ledningen har under perioden ytterligare stärkts med två erfarna läkemedelsutvecklare,
Anneli Hällgren och Stefan Pierrou, samt medgrundaren Gunilla Olivecrona, Professor
emerita vid Umeå Universitet, som har anställts på deltid
Styrelsen har under augusti tagit beslut om en plan för listning av Lipigon-aktien på allmän
marknadsplats, och G&W Fondkommission har valts som finansiell rådgivare och
Advokatfirman Schjødt som legal rådgivare
Den 25 augusti meddelade vi att utlicensieringen av Lipigons andra program (vilket syftar
till att hjälpa patienter som drabbats av Lipodystrofi, en sällsynt sjukdom som
karakteriseras av dysfunktionell fettvävnad) till Combigene nått en betydande milstolpe.
CombiGene ansöker om patentskydd för vektorer som utvecklas inom lipodystrofiprojektet
CGT2. Projektet utlicensierades från Lipigon 2019 och befinner sig i tidig preklinisk
utveckling med fokus på design och test av genterapivektorer. Den uppnådda milstolpen
innebär att Lipigon erhållit en delbetalning uppgående till 1,5 MSEK vilken erlagts med
aktier i Combigene
Vid extra bolagsstämma den 28 augusti 2020 beslutades om ändring av bolagsordningen
och att Lipigon skall vara ett publikt bolag, aktieuppdelning beslutades om 20:1,
genomförande av fondemission samt beslutades om bemyndigande för styrelsen att fatta
beslut om emission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler

Väsentliga händelser under rapportperioden (jan-sep)
Den 23 mars meddelade vi att Lipigon förvärvat gemensamt utvecklade
läkemedelskandidater av Secarna Pharmaceuticals GmbH & Co. KG
Lipigon meddelade den 14 maj att samarbetsavtal tecknats med kinesiska HitGen, Inc. i
syfte att utveckla läkemedel för cardiovaskulära sjukdomar
Vid årsstämman den 3 juni 2020 valdes KPMG till nytt revisionsbolag med Andreas
Vretblom som huvudansvarig revisor samt Johannes Hulthe som ny styrelsledamot
Arbete mot en planerad notering på NASDAQ First North Growth Market har aktiverats,
och bland annat har bolagets ledning stärkts med CFO och erfarna läkemedelsutvecklare
Ett nytt projekt 4 har lagts till och den 22 september meddelade Lipigon att samarbete
inletts med Nanyang Technological university, Singapore ("NTU Singapore") och Shenzen
Institutes of Advanced Technology, Chinese Academy of Sciences (SIAT) för att studera en
potentiell ny behandling av Acute Respiratory Distress Syndrome (ARDS) vilket även kan
inkludera Covid-19
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Väsentliga händelser efter rapportperioden
Lipigon deltog i uppstartsmöte den 22 oktober med Nasdaq inför ansökan om listning på
Nasdaq First North Growth Market
Vid extra bolagsstämma den 30 oktober beslutades om inval av Urban Paulsson som
styrelselsedamot i Lipigon samt att i en riktad nyemission emittera 295 858 st. aktier i
Lipigon till Urban Paulsson. Mikael Elofsson avgick ur styrelsen
Under november månad har likvid avseende riktad emission erhållits uppgående till 3,0
Mkr

Bolagshändelser
Vid årsstämman den 3 juni 2020 omvaldes styrelseledamöterna Carina Schmidt, Mikael Elofsson,
Gunilla Olivecrona, Jens Ålander och Lars Öhman. Johannes Hulthe nyvaldes som ledamot. Carina
Schmidt utsågs till styrelsens ordförande.
KPMG till nytt revisionsbolag med Andreas Vretblom som huvudansvarig revisor.
Årsstämman beslutade att ge Bolagets styrelse bemyndigande att genomföra en eller flera
emissioner fram till nästa årsstämma begränsat till att aktiekapitalet inte ökas med mer än tjugo
(20%) procent i förhållande till det aktiekapital som föreligger när emissionsbemyndigandet första
gången tas i anspråk.
Vid extra bolagsstämma den 30 oktober beslutades om inval av Urban Paulsson som
styrelselsedamot i Lipigon. Mikael Elofsson avgick ur styrelsen.

Nyckeltal /Utvalda ﬁnansiella data
Nettoomsättning, tkr
Rörelseresultat, tkr
Resultat efter skatt, tkr
Balansomslutning, tkr
Periodens kassaﬂöde, tkr
Periodens kassaﬂöde per aktie (SEK)
Likvida medel, tkr
Resultat per aktie före och efter utspädning (SEK)
Eget kapital per aktie (SEK)
Soliditet, %
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2020
Jul-sep

2019
Jul-sep

2020
Jan-sep

2019
Jan-sep

2019
Jan-dec

1 976
-659
-801
17 434
-1 241
-0,29
13 803
-0,18
3,33
84,80%

-1 431
-1 431
3 031
-2 075
-0,48
2 832
-0,33
0,62
88,58%

2 541
-3 124
-3 268
17 434
12 759
2,93
13 803
-0,75
3,33
84,34%

-4 470
-4 470
3 031
2 725
0,63
2 832
-1,03
0,62
88,58%

1 742
-4 934
-4 986
3 210
937
0,22
1 044
-1,15
0,50
67,57%
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Företaget i korthet
Lipigon Pharmaceuticals AB, Org. nr. 556810-9077, (”Lipigon”) är ett bolag med säte i Umeå.
Lipigon utvecklar särläkemedel för sjukdomar orsakade av rubbningar i kroppens hantering av
fetter, där adekvat behandling för närvarande saknas eller är begränsad och där det finns ett stort
medicinskt behov.
Lipigons affärsidé är att utveckla läkemedel med nya, unika verkningsmekanismer (s.k. first-inclass) för sjukdomar som saknar fullgod behandling. Bolaget har expertkompetens inom
lipidbiologi (kroppens hantering av fetter) och arbetar därför med sjukdomar som beror på
störningar i denna funktion.
Lipigons vision är att bli den ledande aktören i världen inom sällsynta sjukdomar orsakade av
störningar i kroppens fetthantering. Ambitionen är att bli den självklara samarbetspartnern för
större läkemedelsbolag inom bredare indikationer som relaterar till störningar i kroppens
fetthantering.
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VD har ordet
Lipigons ambition är att bli det ledande bolaget inom lipidrelaterade sjukdomar, med den första
målsättningen att sänka triglyceridnivåer i blodet med läkemedelskandidaten Lipisense i projekt 1.
Patientnyttan är alltid i fokus hos oss då bättre behandlingar innebär ett ökat värde och nytta för
våra aktieägare. Det råder en fortsatt hög aktivitet i vårt område, både genom nystartade
forskningsprojekt och genom uppköp. Våra affärsutvecklare söker kontinuerligt av marknaden
efter affärsmöjligheter inom både tidiga och kliniskt aktiva projekt, som kan komplettera och
utveckla våra nuvarande program. Jag vill dock framhålla att det inte enbart är genomförda
kliniska studier som bygger värde. Ett flertal affärsexempel finns där större bolag köpt hela
portföljer av prekliniska utvecklingsprojekt.
Samarbetet med CombiGene i Program 2 har utvecklats bra och en ny milstolpe nåddes i augusti
då tillräckligt bra data fanns för CombiGene att ansöka om patent.
Första delen av utvecklingsplanen i Program 3 planeras aktivt tillsammans med HitGen. Syftet är
att under det kommande halvåret screena och validera nya läkemedelssubstanser.
Vårt senaste projekt, Program 4, bygger på arbetet vi gjort i Lipisense och riktar in sig på akut
andnödssyndrom, ett allvarligt tillstånd utan farmakologisk behandling och som drabbar patienter
med bakteriella eller virusmedierad lunginflammation, exempelvis som vid Covid-19. Projektet är
explorativt och sker i samarbete med Nanyangs tekniska universitet i Singapore.
Under året har vi rekryterat kompetenta och erfarna läkemedelsutvecklare. Anneli Hällgren har
lång erfarenhet av utvecklingsarbete från noterad miljö som forskningschef på Karo Bio. Stefan
Pierrou har bakgrund inom preklinisk och klinisk utveckling främst från AstraZeneca. Professor
emerita Gunilla Olivecrona, en av Lipigons grundare, har också anställts på deltid. Vi förstärker
även styrelsen med börserfarna ledamöter specialiserade på läkemedelsbranchen och Lipigon har
efter perioden valt in Urban Paulsson som ny ledamot. Sammantaget står Lipigon med dessa
rekryteringar bättre rustade än någonsin inför fortsatt och skyndsam utveckling av våra projekt.
Under 2020 kommer vi att i Program 1 välja den kandidatsubstans som skall gå igenom nästa
utvecklingssteg; de prekliniska säkerhetsstudierna och tillverkning av material för kommande
kliniska studier. Traditionellt sett är kliniska studier ett mycket viktigt utvecklingssteg. En viktig
fördel med Lipisense är att vi redan i friska frivilliga, behandlade med den första dosen, förväntar
oss att kunna se en signifikant effekt på det som är målet med behandlingen; sänkning av
triglyceridnivåer i blodet. Att kunna se effekt så tidigt i klinisk utveckling är mycket ovanligt och
därigenom kan vi tidigt få en kraftig värdeökning av projektet och en möjlighet till partnerskap
eller utlicensering.
Stort fokus ligger just nu på kommande kapitalresning och listningsprocess i samarbete med vår
utsedda finansiella rådgivare G&W Fondkommission. Målet är att under det första kvartalet 2021
presentera ett investeringsprospekt till allmänheten i syfte att resa pengar för främst Lipisense.
De kommande stora utvecklingsstegen innefattar då säkerhetsstudier inför Fas l och tillverkning
av den utvalda läkemedelskandidaten. Men framförallt genomförandet av första delen i kliniska
prövningar Fas l där vi också förväntar oss effektdata.
Umeå den 23 november 2020
Stefan K. Nilsson
VD
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Kommande informationstillfällen
Bokslutskommuniké 2020

16 februari 2021

Årsredovisning 2020

Vecka 17 2021

Delårsrapport 1 januari-31 mars 2021

19 maj 2021

Kontaktuppgifter
Lipigon Pharmaceuticals AB (Org. Nr. 556810-9077)
Stefan K. Nilsson, VD
Telefon: +46 (0) 70-578 17 68
e-mail: stefan@lipigon.se
Tvistevägen 48 C, 907 36 Umeå
Offentliggörande
Denna finansiella rapport är inte publik.
Rapporten godkändes av styrelsen den 23 november 2020.

Historik
Lipigon Pharmaceuticals AB grundades 2010 av forskare vid Umeå Universitet och bygger på över
50 års forskning inom lipidbiologi (fetter). Den inledande forskningen finansierades med mjuka
medel från bl.a. EU och Vinnova. I slutet av år 2016 kom de första externa investeringarna. I
samband med detta utarbetades en strategi för bolagets fortsatta värdeutveckling: ”Lipigons
projektportfölj skall växa genom utveckling av läkemedelskandidater mot sällsynta sjukdomar som
beror på störningar i kroppens fetthantering”. Sedan 2016 har flera viktiga milstolpar nåtts,
inklusive ingångna samarbeten och viktiga steg i utvecklingsprogrammen.
Under 2019 flyttade Lipigon in laboratorier och kontor i Umeå Biotech Incubator. Idag arbetar sex
personer heltid i Bolaget (4 anställda och 2 konsulter).
2016 - P3. Avtal om forskningssamarbete med Astra Zeneca
2017 - P1. Avtal om forskningssamarbete med det tyska bolaget
Secarna Pharmaceuticals GmbH
2018 - P1. Ansökan om Lipisense patentfamilj skickas in
2019 - P2. Licensavtal med genterapibolaget Combigene AB, noterade på First North
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Marknad
Lipigons expertis är kroppens hantering av fett. Bolaget fokuserar på särläkemedel som ska
reglera störningar i fetthanteringen. Det finns potential att på sikt bredda Bolagets
läkemedelskandidater till bredare folksjukdomar. Den totala marknaden för läkemedel inriktade
på reglering av fetter uppgick 2018 enligt Global Research till ett värde av cirka 90 miljarder SEK.
Marknad
Regulatoriska myndigheter i bland annat USA, EU och Japan kan klassificera ett potentiellt
läkemedel som så kallat särläkemedel om det avser att behandla en sjukdom som endast drabbar
ett mindre antal patienter samt om det uppfyller vissa ytterligare kriterier.
Särläkemedel
Särläkemedelsklassificering är ett sätt att uppmuntra forskning och utveckling av läkemedel för
mindre vanliga sjukdomar. Att utveckla ett läkemedel som är klassificerat som särläkemedel
innebär flera fördelar, bland annat omfattande stöd från regulatoriska myndigheter under
utvecklingsfasen, viss marknadsexklusivitet vid lansering, samt lägre registreringsavgifter vid
ansökan om godkännande av läkemedlet.
Kostnaden för att ta ett särläkemedel till marknad är i genomsnitt ungefär hälften av
utvecklingskostnaden för ett läkemedel som inte riktar sig mot en ovanlig sjukdom.
Marknadspotential för vardera program
Program 1
Programmet Lipisense riktar in sig på att bota sjukdomar där förhöjda triglycerider i blodet är
centralt (FCS och HTG). Patientgrupperna är små för de allvarligaste varianterna men
premiumpris accepteras och marknaden är således betydande. Total marknadspotential för
Lipisense uppgår enligt Bolaget till cirka 15 miljarder SEK.
Program 2
Lipigons andra program syftar till att hjälpa patienter som drabbats av Lipodystrofi, en sällsynt
sjukdom som karakteriseras av dysfunktionell fettvävnad. Bolaget uppskattar att cirka 2 000
personer i den utvecklade delen av världen drabbas av sjukdomen årligen. Målmarknaden för
indikationen uppskattas vara värd, under antagande om kostnad per behandling om 5 MSEK vilket
är i linje med nuvarande behandlingar, cirka 10 miljarder SEK.
Program 3
Tredje programmet syftar till att bota dyslipidemi, störda blodfetter vilket delar samma
slutmarknad med P1 fast angriper en större indikation. Behandlingen fokuserar på att hjälpa
patienter som inte svarar på konventionell behandling, vilket är cirka 70 procent av de som
drabbas. En penetration av slutmarknaden om 3 procent motsvarar ett värde på cirka 150
miljarder SEK.
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Patent
Lipigons strategi avseende patent är att ha ett starkt skydd för sina nuvarande och framtida
produktkandidater. I november 2019 ansöktes om tre olika patent (PCT) för Lipisense som syftar
till att specifika substanser som påverkar två olika målproteiner (ANGPTL3 och -4) samt
kombinationsanvändning av dessa i ett läkemedel. Denna patentfamilj ger Lipigon flera framtida
affärsmöjligheter. I det utlicenserade Program 2 kommer CombiGene AB (publ) att stå som
patentsökande. Inom Program 3 skall patent för att skydda specifika substanser sökas då den
kemiska optimeringen är gjord. I de fall Bolaget kommer att jobba med särläkemedel kommer
särläkemedelstatus att sökas.

Risker och osäkerheter i sammandrag
Mot bakgrund av utbrottet av coronaviruset och COVID-19 följer Lipigon händelseutvecklingen
noga och vidtar åtgärder för att minimera eller eliminera påverkan på bolagets verksamhet.
Lipigon följer riktlinjer från Folkhälsomyndigheten, WHO och ECDC (Europeiskt centrum för
förebyggande och kontroll av sjukdomar). Lipigon har kunnat fortsätta sin interna verksamhet
utan betydande påverkan av COVID-19. Det finns dock risk för förseningar i Bolagets externa
samarbetsprojekt med aktörer i andra europeiska länder.
Lipigons väsentliga risk-och osäkerhetsfaktorer omfattar såväl verksamhetsrelaterade risker
såsom risker relaterade till marknads- och teknikutveckling, patent, konkurrenter och framtida
finansiering.
Bolagets värde är till stor del beroende av framgången för bolagets utvecklingsprojekt och
förmåga att ingå partnerskap med större läkemedelsbolag. Lipigon befinner sig i prekliniskfas och
det finns en risk att bolaget inte når tillräcklig lönsamhet.
Bolaget har inte genererat tillräckliga intäkter för att uppnå positivt kassaflöde vilket innebär att
bolaget behöver tillgång till kapital innan dess kassaflöde blir positivt.
Tillgången till kapital kan vara begränsad vid tillfällen då bolaget behöver det. Bolaget
genomförde under juni 2020 nyemission uppgående till 16,7 MSEK före emissionskostnader om
cirka 0,8 MSEK.
Det är bolagets bedömning att bolaget har erforderlig finansiering till utgången av första halvåret
2021 och planering pågår för nyemission under våren 2021 i samband med en IPO.
Lipigon har skattemässiga underskott som kan gå förlorade om bolaget får en ny ägare som
kontrollerar mer än 50% av rösterna i bolaget eller nya ägare som vardera kontrollerar minst 5%
av rösterna och kollektivt kontrollerar mer än 50% av rösterna i bolaget. Förlust av dessa
underskottsavdrag skulle innebära att framtida skattemässiga överskott inte kan kvittas mot
ackumulerade skattemässiga underskott.
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Aktier
Den 1 januari 2020 uppgick totalt antal aktier till 133 280. Under juni månad 2020 genomfördes
nyemission av 88 572 st. aktier varefter totalt antal aktier uppgick till 221 852 st. Bolaget
tillfördes genom emissionen 16 651 536 kronor.
Vid extra bolagsstämma den 28 augusti genomfördes aktiesplit 20:1 vilket efter omräkning av
antal aktier medför totalt antal aktier uppgående till 4 437 040 st., samt fondemission varigenom
aktiekapitalet ökades med 278 148 kronor.
På balansdagen den 30 september 2020 uppgick totalt antal aktier till 4 437 040 och
aktiekapitalet uppgick till 500 000 kronor.
Emissionen och aktiesplit har registrerats av Bolagsveket 2020-10-06.
Samtliga aktier har röstetal 1.
Aktieägare 2020-09-30
Antal aktier
608 700
539 160
425 060
410 700
240 640
194 120
2 018 660
4 437 040

Bygda Sochne AB
Fort Knox Förvaring AB
Partnerinvest Övre Norrland AB
Gunilla Olivecrona
Antaros Invest AB
Kubator Therapeutics AB
Övriga aktieägare
Totalt

Röster %
13,72
12,15
9,58
9,26
5,42
4,37
45,50
100,00

Transaktioner med närstående
Under rapportperioden har styrelsens ordförande, Carina Schmidt deltagit i bolagets nyemission
via egna bolaget Grasp Bioscience AB med cirka 301 tkr, Antaros Invest AB med cirka 300 tkr och
styrelseledamoten Jens Ålander deltog via egna bolaget Jens Ålander Affärskonsult AB med cirka
100 tkr.
Lipigons verkställande direktör, Stefan K. Nilsson, har via egna bolaget Bygda Sochne AB
debiterat 700 tkr, bolagets styrelseordförande, Carina Schmidt har via det egna bolaget Grasp
Bioscience AB debiterat 162 tkr, styrelseledamoten Jens Ålander har via det egna bolaget Jens
Ålander Affärskonsult AB debiterat 250 tkr och Lars Öhman har via de egna bolagen Cordator AB
debiterat 194 tkr samt Kubator Therapeutics AB debiterat 3 tkr.
Fakturerade arvoden avser i huvudsak marknadsföring, lednings-och ekonomifunktionerna.
Lipigons styrelsledamöter har erhållit styrelsearvoden i enlighet med beslut på årsstämman.
Det har i övrigt ej förekommit några väsentliga transaktioner med närstående.
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Finansiell utveckling
Rörelsens intäkter
Lipigon erhåller ersättning för utveckling av läkemedelskandidaten Lipodystrofi (P2) enligt
licensavtal med Combigene AB (publ) tecknat i oktober 2019. CombiGene står för alla kostnader
av det fortsatta utvecklingsarbetet under två års tid.
Bolagets övriga intäkter utgörs av ersättning för korttidspermittering.

Resultat och ﬁnansiell ställning - tredje kvartalet (jul-sep)
Rörelsens nettoomsättning uppgick till 1 976 tkr (0) och övriga rörelseintäkter uppgick till 168 tkr
(0).
Rörelsens kostnader uppgick till 2 803 tkr (1 431) varav personalkostnader uppgick till 889 tkr
(261).
Övriga externa kostnader uppgick till 1 911 tkr (1 170) huvudsakligen avseende konsult-och
utvecklingskostnader för bolagets pågående projekt, arvoden till verkställande direktören, extern
kommunikation och marknadsföring, patentkostnader samt administrationskostnader.
Rörelseresultatet uppgick till -659 (-1 431) tkr och resultat efter finansiella poster uppgick till -801
(-1 431) tkr.
Resultat efter skatt uppgick till -801 (-1 431) tkr.
Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,18 (-0,33) kronor.
Kassaflödet under perioden uppgick till -1 241 (-2 075) tkr. Kassaflöde per aktie uppgick till -0,29
(-0,48) kronor.

Resultat och ﬁnansiell ställning - rapportperioden (jan-sep)
Rörelsens nettoomsättning uppgick till 2 541 tkr (0) och övriga rörelseintäkter uppgick till 916 tkr
(8).
Rörelsens kostnader uppgick till 6 723 tkr (4 478) varav personalkostnader uppgick till 2 159 tkr
(782).
Övriga externa kostnader uppgick till 4 545 tkr (3 691) huvudsakligen avseende konsult-och
utvecklingskostnader för bolagets pågående projekt, arvoden till verkställande direktören, extern
kommunikation och marknadsföring, patentkostnader samt administrationskostnader.
Rörelseresultatet uppgick till -3 266 (-4 470) tkr och resultat efter finansiella poster uppgick till -3
268 (-4 470) tkr.
Resultat efter skatt uppgick till -3 268 (-4 470) tkr.
Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,75 (-1,03) kronor.
Kassaflödet under perioden uppgick till 12 759 (2 725) tkr. I kassaflödet för rapportperioden
ingick nyemission med 15 883 tkr och under jämförelseperioden ingick nyemission med 7 997 tkr.
Kassaflöde per aktie uppgick till 2,93 (0,63) kronor. Kassaflöde per aktie före nyemissioner
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uppgick till -0,71 (-1,22) kronor.
Likvida medel per den 30 september 2020 uppgick till 13 803 tkr jämfört med 1 044 tkr den 31
december 2019.
Bolagets egna kapital uppgick per den 30 september 2020 till 14 784 tkr jämfört med 2 169 tkr
den 31 december 2019.
Eget kapital per aktie uppgick till 3,33 kronor jämfört med 0,50 kronor den 31 december 2019.
Bolagets soliditet uppgick till 84,80% jämfört med 67,57% den 31 december 2019.
Resultatutvecklingen följer förväntningar enligt budget avseende kostnaderna för pågående
forskning och utveckling. Övriga externa kostnader har ökat jämfört med föregående år föranlett
av ökade utvecklings-och patentkostnader i bolagets pre-kliniska program.
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Resultaträkning
tkr
Nettoomsättning
Övriga intäkter
Summa intäkter
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Övriga rörelsekostnader
Rörelseresultat
Resultat från ﬁnansiella poster
Nedskrivning av ﬁnansiella tillgångar
Räntekostnader och liknande resultatposter
Resultat före skatt
Inkomstskatt
PERIODENS RESULTAT*

2020
Jul-sep

2019
Jul-sep

2020
Jan-sep

2019
Jan-sep

2019
Jan-dec

1 976
168
2 144
-1 911
-889
-3
-659

-1 170
-261
-1 431

2 541
916
3 457
-4 403
-2 159
-19
-3 124

8
8
-3 691
-782
-5
-4 470

1 742
1
1 743
-5 407
-1 265
-5
-4 934

-142
-801

-1 431

-142
-2
-3 268

-4 470

-801

-1 431

-3 268

-4 470

-52
-4 986
-4 986

-0,18
-0,18
4 431 135
4 437 040

-0,33
-0,33
4 324 150
4 348 468

-0,75
-0,75
4 376 024
4 437 040

-1,03
-1,03
4 322 280
4 348 468

-1,15
-1,15
4 335 374
4 348 468

Resultat per aktie
SEK
Resultat per aktie före utspädning
Resultat per aktie efter utspädning
Antal aktier, vägt genomsnitt
Antal aktier vid rapportperiodens slut

* Det ﬁnns inga utspädningseﬀekter
** Den 30 september 2020 uppgick antalet registrerade B-aktier till 4 437 040 st. med en röst per aktie
Genomsnittligt och totalt antal antier har beräknats som om split 20:1 den 28 augusti 2020 var genomförd 2019-01-01
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Balansräkning
Belopp i KSEK

Not

Tillgångar
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa kortfristiga fordringar
Kortfristiga placeringar
Övriga kortfristiga placeringar
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR
Eget kapital och skulder
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital
Summa bundet eget kapital
Fritt eget kapital
Överkursfond
Balanserat resultat
Periodens resultat
Summa fritt eget kapital
Summa eget kapital

2

Skulder
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skatteskulder
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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2020-09-30

2019-09-30

2019-12-31

1 025
98
1 150
2 273

199
199

375
105
237
717

1 358
13 803
17 434
17 434

2 832
3 031
3 031

1 449
1 044
3 210
3 210

500
500

133
133

133
133

32 065
-14 513
-3 268
14 284
14 784

7 969
-947
-4 470
2 552
2 685

7 969
-947
-4 986
2 036
2 169

268
1 628
754
2 650
17 434

305
19
22
346
3 031

411
15
290
325
1 041
3 210
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Eget kapital
tkr

Bundet eget
kapital
Aktiekapital

Fritt eget kapital
Överkursfond

3 557

-736

-3 768

Totalt
eget
kapital
-842

-3 557

-211

3 768
-4 470

-4 470

-947

-4 470

7 997
2 685

3 557

-736

-3 768

-842

-3 557

-211

3 768
-4 986

-4 986

-947

-4 986

7 997
2 169

7 969

-947

-4 986

2 169

-4 986
-8 302

4 986

8 302

Ingående eget kapital
2019-01-01
Omföring föregående års resultat
Periodens resultat
Transaktioner med aktieägare
Nyemission
Utgående eget kapital
2019-09-30

105

28
133

7 969
7 969

Ingående eget kapital
2019-01-01
Omföring föregående års resultat
Årets resultat
Transaktioner med aktieägare
Nyemission
Utgående eget kapital
2019-12-31

105

28
133

7 969
7 969

Ingående eget kapital
2020-01-01
Omföring föregående års resultat
Omföring balanserat resultat
tidigare perioder
Periodens resultat
Transaktioner med aktieägare
Nyemission
Emissionskostnader
Fondemission
Utgående eget kapital
2020-09-30

133
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Balanserat
resultat

Periodens
resultat

-3 268
89
278
500

16 563
-769
32 065
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-3 268
16 652
-769

-278
-14 513

-3 348

14 784
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Kassaﬂödesanalys
Belopp i KSEK

2020
Jul-sep

2019
Jul-sep

2020
Jan-sep

2019
Jan-sep

2019
Jan-dec

-659
-659

-1 431
-1 431

-3 124
-2
-3 126

-4 470
-4 470

-4 934
-4 934

Kassaﬂöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning/Minskning av kortfristiga fordringar
Ökning/minskning av kortfristiga skulder

-1 485
819

50
-694

-1 556
1 609

-81
-721

-599
-26

Kassaﬂöde från den löpande verksamheten

-1 325

-2 075

-3 073

-5 272

-5 559

Investeringsverksamheten
Nedskrivning av ﬁnansiella anläggningstillgångar
Förvärv/avyttring av kortfristiga placeringar

-142
-1 500

-

-142
91

-

-52
-1 449

Kassaﬂöde från investeringsverksamheten
Finansieringsverksamheten
Nyemission
Kapitalanskaﬀningskostnader
Kassaﬂöde från ﬁnansieringsverksamheten

-1 642

0

51

0

-1 501

1 726
1 726

0

16 652
-769
15 883

7 997
7 997

7 997
7 997

Periodens kassaﬂöde
Likvida medel vid periodens början
LIKVIDA MEDEL VID PERIODENS SLUT

-1 241
15 044
13 803

-2 075
4 907
2 832

12 759
1 044
13 803

2 725
107
2 832

937
107
1 044

13 803
1 358

2 832
-

13 803
1 358

2 832
-

1 044
1 449

15 161

2 832

15 161

2 832

2 493

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat
Erhållna/Betalda räntor
Kassaﬂöde från den löpande verksamheten före förändringar
av rörelsekapital

Tilläggsupplysning 1)
LIKVIDA MEDEL VID PERIODENS SLUT
Kortfristiga placeringar, marknadsvärde per balansdagen
LIKVIDA MEDEL OCH KORTFRISTIGA PLACERINGAR
VID PERIODENS SLUT

1) Lipigon har erhållit ersättningar för uppnådda milstolpar vilka erlagts med marknadsnoterade
värdepapper. Ersättningen inkluderas i kassaflödet från den löpande verksamheten och avgår
under investeringsverksamheten. Innehav redovisas som kortfristiga placeringar och ingår
följaktligen inte som likvida medel. Tilläggsupplysningen presenteras för att ge en total översikt
över bolagets tillgängliga medel inkluderande både kortfristiga placeringar och likvida medel vid
periodens slut.
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Noter
Not 1 Redovisningsprinciper
Delårsrapporten har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens
allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).
För ytterligare redovisningsprinciper hänvisas till bolagets årsredovisning för 2019.
Belopp anges i tkr. Siffrorna inom parentes avser motsvarande period föregående år om ej annat
anges.
Not 2 Aktiekapitalets utveckling
Tidpunkt
2010-06-07
2016-02-04
2016-05-12
2016-09-06
2016-12-19
2017-02-01
2018-01-19
2018-06-18
2019-05-08
2020-07-07
2020-08-28
2020-08-28
Totalt

Transaktion
Bildande
Nyemission
Nyemission
Nyemission
Nyemission
Nyemission
Nyemission
Nyemission
Nyemission
Nyemission
Split 20:1
Fondemission

Lipigon Pharmaceuticals AB (publ)

Antal serie B
50 000
3 000
5 301
5 301
10 600
13 144
9 000
8 875
28 059
88 572
4 215 188
4 437 040
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Aktiekapital
50 000
53 000
58 301
63 602
74 202
87 346
96 346
105 221
133 280
221 852
221 852
500 000
500 000

Investerat belopp
50 000
3 000
503 505
503 595
500 320
3 100 012
1 800 000
1 775 000
7 996 815
16 651 536
32 883 783
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Härledning av vissa alternativa nyckeltal
Alternativa nyckeltal anges då de i sina sammanhang kompletterar de mått som definieras i
tillämpliga regler för finansiell rapportering. Utgångspunkten för lämnade alternativa nyckeltal är
att de används av företagsledningen för att bedöma den finansiella utvecklingen och därmed
anses ge analytiker och andra intressenter värdefull information. Nedan lämnas definitioner på
samtliga använda alternativa nyckeltal.
2020
Jul-sep

2019
Jul-sep

2020
Jan-sep

2019
Jan-sep

2019
Jan-dec

Kassaﬂöde per aktie
Periodens kassaﬂöde, tkr
Genomsnittligt antal aktier
Kassaﬂöde per aktie (SEK)

-1 241
4 348 468
-0,29

-2 075
4 324 150
-0,48

12 759
4 348 468
2,93

2 725
4 322 280
0,63

937
4 335 374
0,22

Eget kapital per aktie
Eget kapital, tkr
Antal aktier vid periodens utgång
Eget kapital per aktie (SEK)

14 784
4 437 040
3,33

2 685
4 348 468
0,62

14 784
4 437 040
3,33

2 685
4 348 468
0,62

2 169
4 335 374
0,50

14 784
17 434
84,80%

2 685
3 031
88,58%

14 784
17 434
84,80%

2 685
3 031
88,58%

2 169
3 210
67,57%

Soliditet
Eget kapital, tkr
Summa eget kapital och skulder, tkr
Soliditet, %

Finansiella definitioner
Alternativa nyckeltal anges då de i sina sammanhang kompletterar de mått som definieras i
tillämpliga regler för finansiell rapportering. Utgångspunkten för lämnade alternativa nyckeltal är
att de används av företagsledningen för att bedöma den finansiella utvecklingen och därmed
anses ge analytiker och andra intressenter värdefull information. Nedan lämnas definitioner på
samtliga använda alternativa nyckeltal.
Nyckeltal

Deﬁnition

Motivering

Antal aktier

Antal aktier vid periodens slut

Relevant vid beräkning av
eget kapital per enskild aktie

Balansomslutning

Summa tillgångar vid periodens slut

Relevant vid beräkning
av soliditet

Eget kapital per aktie

Summa eget kapital genom antal aktier
vid periodens slut

Mått för att beskriva
eget kapital per aktie

Genomsnittligt antal aktier

Genomsnittligt antal utestående
aktier under rapportperioden

Relevant vid beräkning av
resultat per aktie

Nettoomsättning

Omsättning för perioden

Värdet av försäljning av
varor och tjänster

Rapportperiod

januari-september 2020

Förklaring av period som
delårsrapporten omfattar

Resultat per aktie

Periodens resultat dividerat med
genomsnittligt antal aktier

Mått för att beskriva
resultat per enskild aktie

Soliditet

Summa eget kapital som procent av
summa tillgångar

Mått för att bedöma
bolagets möjligheter att
uppfylla sina
ﬁnansiella åtaganden
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Intygande

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att denna rapport ger en rättvisande översikt
av bolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker
och osäkerhetsfaktorer som bolaget står inför.
Umeå den 23 november 2020
Carina Schmidt

Johannes Hulthe

Gunilla Olivecrona

Jens Ålander

Ordförande

Ledamot

Ledamot

Ledamot

Lars Öhman
Ledamot

Urban Paulsson
Ledamot
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Stefan K. Nilsson
Verkställande direktör
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Revisorsutlåtande
Revisors rapport över översiktlig granskning av finansiell delårsinformation
(delårsrapport)
Till styrelsen i Lipigon Pharmaceuticals AB
Org. nr 556810-9077
Inledning
Vi har utfört en översiktlig granskning av den bifogade finansiella delårsinformationen
(delårsrapporten) för Lipigon Pharmaceuticals AB per den 30 september 2020 och den
niomånadersperiod som slutade per detta datum. Det är styrelsen och verkställande direktören
som har ansvaret för att upprätta och presentera denna finansiella delårsinformation
(delårsrapport) i enlighet med årsredovisningslagen. Vårt ansvar är att uttala en slutsats om
denna finansiella delårsinformation (delårsrapport) grundad på vår översiktliga granskning.
Den översiktliga granskningens inriktning och omfattning
Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med International Standard on Review
Engagements ISRE 2410 Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd av
företagets valda revisor. En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand
till personer som är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk
granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en
annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning
som en revision enligt ISA och god revisionssed i övrigt har. De granskningsåtgärder som vidtas
vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för oss att skaffa oss en sådan säkerhet att vi blir
medvetna om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision
utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet
som en uttalad slutsats grundad på en revision har.
Slutsats
Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger
oss anledning att anse att den bifogade finansiella delårsinformationen (delårsrapporten) inte, i
allt väsentligt, är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen.
Umeå den 23 november 2020
KPMG AB
Andreas Vretblom
Auktoriserad revisor
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