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

Väsentliga händelser under 
tredje kvartalet

• I augusti meddelar Dicot resultat från en djurstudie 
som visar att LIB-01 har längre effekt på erektil 
funktion än befintliga läkemedel på marknaden 
idag. Resultaten visade att ju längre tid som förlöpt 
mellan administration och utvärdering, desto större 
var responsen. 

• 1 september tillträder Elin Trampe rollen som vice 
vd och COO.

• I september meddelar Dicot att man beslutat om 
att genomföra en företrädesemission om cirka 25,3 
MSEK före emissionskostnader, med teckningstid 
12–27 oktober.  

TREDJE KVARTALET 2021

• Nettoomsättningen uppgick till 0 KSEK (0 KSEK) 
• Resultatet efter finansiella poster uppgick till        

-4 716  KSEK (-3 629 KSEK) 
• Resultat per aktie uppgick till -0,07 SEK         

(-0,10 SEK)

Väsentliga händelser efter 
rapportperioden

• Bodil Fornstedt Wallin tillträder som ny Project 
director på Dicot under oktober. 

• I oktober meddelar Dicot resultat från en studie på 
djur med påvisad diabetes och erektil dysfunktion. 
Läkemedelskandidaten LIB-01 demonstrerade 
signifikant förbättrad erektion jämfört med 
kontrollgruppen. 

• Dicots företrädesemission tecknades till cirka 
98 procent. Genom företrädesemissionen tillförs 
bolaget cirka 24,7 msek före emissionskostnader.

JANUARI - SEPTEMBER 2021

• Nettoomsättningen uppgick till 30 KSEK (0 KSEK) 
• Resultatet efter finansiella poster uppgick till      

-18 767 KSEK (-13 353 KSEK) 
• Resultat per aktie uppgick till -0,32 SEK         

(-0,57 SEK)

Översikt januari - september 2021
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Kort om Dicot AB 
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.

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 betydande problem för mannen och hans partner, 
och leder inte sällan till depression, ångest och relations-
problem. Endast 25 procent av svenska män med erektions-
problem 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 för tidig 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, lanserades 
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 preparaten inte fungerar tillfredsställande. Detta 
gäller särskilt diabetespatienter och andra patientgrupper 
med underliggande sjukdomar.

DET FINNS FÖR NÄRVARANDE få effektiva behandlingar 
av för tidig utlösning och patienter har rapporterats uppleva 
biverkningar såsom yrsel, diarré och sömnsvårigheter.

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

UTVECKLINGEN AV LÄKEMEDELSKANDIDATEN LIB-01 
planeras ske i egen regi till och med fas 2-studier. Där-
efter är det Dicots intention att ingå strategiska allianser, 
alternativt genomföra en trade-sale, med större, etablerade 
läkemedelsföretag för att kunna introducera LIB-01 på
världsmarknaden.

För mer information se www.dicot.se.
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”De stora 
utvecklingskliv 

vi tagit under 
hösten har 

klart ökat våra 
möjligheter till 

framgång.” 

VD kommenterar
Att utveckla ett projekt som LIB-01 hela vägen till målet – i 
vårt fall att tillsammans med internationella läkemedelsbolag 
lansera ett nytt läkemedel på världsmarknaden – är en 
uppgift i tre delar. Vi behöver naturligtvis säkra alla steg i 
läkemedelsutvecklingsarbetet, vi måste sköta den finansiella 
delen; inga pengar, inget projekt. Och det krävs en hög nivå på 
affärsmannaskap och organisationsförmåga. Det här kvartalet 
har verkligen varit en syntax av de tre. 

JAG BLIR ALLT MER ÖVERTYGAD om vår läkemedelskandidats egenskaper. 
De två farmakologiska studier vi gjort i Frankrike de senast månaderna är 
väldigt övertygande. Studien på friska råttor visade att LIB-01s effekt sitter i 
under minst sju dagar och att effekten ökade under den perioden. Långtidseffekt 
är en av de viktigaste faktorerna i utvecklandet av en ny klass av läkemedel 
för behandling av erektionssvikt, så detta är verkligen ett genombrott. Nu 
vidtar ytterligare studier för att säkerställa hur mycket längre effekten faktiskt 
bibehålls.

STUDIEN PÅ DIABETESRÅTTOR visade på signifikant bättre effekt jämfört med 
kontrollgruppen. Det ger bränsle åt tanken att även kunna hjälpa alla de män 
med diabetes som på grund av sitt sjukdomstillstånd har erektionsproblem. 

ATT VARA ETT NOTERAT BOLAG ger oss möjligheter att finansiera det vi anser 
vara ett mycket viktigt forskningsområde. Det är därför mycket glädjande att 
emissionen vi genomförde i oktober blev tecknad till 98 procent. Det är ett 
tydligt kvitto på ett förtroende som vi lovar att förvalta väl även framöver.

VI HAR FÖRMÅGAN att organisera och med gott affärsmannaskap driva ett 
bolag med en tydlig visionär idé. Jag känner att vi tagit ett stort steg framåt 
under perioden när vi nu dels stärkt organisationen med Elin Trampe som vice 
vd och COO. Elin är en affärsmässigt erfaren person och har redan bidragit 
betydande till Dicots utveckling. Även rekryteringen av Bodil Fornstedt Wallin 
som ny Project Director känns positiv och framåtlutad. Hon tar bland annat 
med sig erfarenheter från åtta år på Läkemedelsverket, vilket kommer vara 
användbart när vi börjar de kliniska studierna på människa nästa år. 

DET ÅTERSTÅR MYCKET arbete innan vi har en produkt på marknaden, men 
de stora utvecklingskliv vi tagit under hösten har klart ökat våra möjligheter till 
framgång. 

AVSLUTNINGSVIS VILL JAG TACKA våra aktieägare och investerare för det 
förtroende vi har fått genom den framgångsrika emissionen. Understödda 
av kapitaltillskottet sätter teamet och våra partners nu full fart mot de första 
studierna i människa 2022. 

Göran Beijer, VD
Uppsala i november 2021
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Kommentarer till rapporten

Redovisningsprincip 

Delårsrapporten är upprättad i enlighet med årsredovis-
ningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och kon-
cernredovisning (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 17 MSEK 
(17,8). 

Resultat per aktie 

Resultat per aktie för rapportperioden januari – september 
2021 uppgick till -0,32 (-0,57) SEK. 

Aktien 

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

Finansiering 

Vid en extra bolagsstämma i oktober beslutades att god-
känna styrelsens förslag om nyemission av högst 12 966 
349 units med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Varje 
unit består av tre nyemitterade aktier och tre nyemitterade 
teckningsoptioner i Bolaget, till en unitkurs av 1,95 kronor 
per unit vilket motsvarar en emissionskurs om 0,65 kr 
per aktie. Aktiekapitalet kan därmed öka med högst 4 862 
381 kr för nyemissionen, samt samma belopp för teck-
ningsoptionerna. Nyemissionen inbringade 24,7 msek före 
emissionskostnader, samt beräknas ge högst 58 msek för 
teckningsoptionerna som tecknas under juni 2022.

Genom kapitaltillskottet från nyemissionen bedöms bola-
gets finansiering de närmaste 12 månaderna vara säkrad.

Totalt har bolaget fyra optionsprogram enligt tabellen 
nedan:

Utvecklingsarbetet löper enligt upplagd plan och rörelsens kostnader för andra kvartalet 
ligger högre än föregående år 4 716 KSEK (3 629). Under perioden januari – september 
uppgick rörelsens kostnader till 18 793 KSEK (13 350). Ökningen mot föregående år består 
till största del av inköp och konsulttjänster i läkemedelsprojektet, men även kostnader för 
marknadsföring, patent samt övriga konsulter har ökat något. 

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 
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Granskning av revisor

Denna delårsrapport har inte granskats av bolagets revisor.

Kontaktinformation

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

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

Finansiell kalender

2022-02-28 Bokslutskommuniké 2021
2022-05-06 Delårsrapport jan-mars 2022
2022-05-24 Årsstämma
2022-08-25 Delårsrapport jan-juni 2022
2022-11-15 Delårsrapport jan-sept 2022

Uppsala 18 november 2021

Eva Sjökvist Saers
Styrelseordförande

Ebba Florin-Robertsson
Ledamot

Per-Göran Gillberg
Ledamot

Claes Post
Ledamot

Lena Söderström
Ledamot

Mikael von Euler-Chelpin
Ledamot
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Resultaträkning
Jul - Sep Jul - Sep Jan - Sep Jan - Sep Helår

KSEK 2021 2020 2021 2020 2020

Rörelsens intäkter
Övriga rörelseintäkter - - 30 - 21

Summa rörelsens intäkter - - 30 - 21

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader −3 925 −3 043 −16 637 −11 537 −15 086

Personalkostnader −784 −586 −2 115 −1 813 −2 434

Av- och nedskrivningar - - - - −2

Övriga rörelsekostnader −7 - −41 - −43

Summa rörelsens kostnader −4 716 −3 629 −18 793 −13 350 −17 565

Rörelseresultat −4 716 −3 629 −18 763 −13 350 −17 544

Resultat från finansiella poster - - −4 −3 3

Periodens resultat −4 716 −3 629 −18 767 −13 353 −17 541

Balansräkning
KSEK 30 sep 2021 30 sep 2020 31 dec 2020

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

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar 1 793 640 1 247
Kassa och bank 17 026 17 757 20 327
Summa omsättningstillgångar 18 819 18 461 21 574

SUMMA TILLGÅNGAR 18 855 18 461 21 610

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital 16 929 16 639 19 659
Kortfristiga skulder 1 926 1 822 1 951

SUMMA EGET KAPITAL OCH  SKULDER 18 855 18 461 21 610
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Kassaflödesanalys i sammandrag
Jan - Sep Jan - Sep Helår

KSEK 2021 2020 2020

Kassaflöde från den löpande verksamheten −19 338 −11 657 −16 257

Kassaflöde från investeringsverksamheten - - −38

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 16  037 17 191 24 399

Periodens kassaflöde −3 301 5 534 8 104

Likvida medel vid periodens början 20 327 12 223 12 223

Likvida medel vid periodens slut 17 026 17 757 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

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 sep 2020 4 772 46 683 −34 816 16 639

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

Teckningsoptionsprogram 9 9

Nyemission 2 646 14 709 17 355

Emissionskostnader −1 327 −1 327

Årets resultat −18 767 −18 767

Utgående balans per 30 sep 2021 8 104 66 595 −57 771 16 929

Resultat per aktie
Jul - Sep Jul - Sep Jan - Sep Jan - Sep Helår

2021 2020 2021 2020 2020

Resultat efter skatt, KSEK −4 716 −3 629 −18 767 −13 353 −17 541

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

Genomsnittligt antal aktier 64 831 745 38 175 032 57 901 484 24 036 131 28 589 473

Resultat per genomsnittligt antal aktier, SEK −0,07 −0,10 −0,32 −0,57 −0,61


