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      Fjärde kvartalet 2019 
• Nettoomsättningen uppgick till           

0 (0) KSEK 

• Resultatet efter finansiella poster 
uppgick till -3 530 KSEK (-3 405). 

• Resultat per aktie uppgick till -0,44    
(-0,22) SEK 
 

      Januari – december 2019 
• Nettoomsättningen uppgick till 631 

(450) KSEK 

• Resultatet efter finansiella poster 
uppgick till -13 396 KSEK (-6 343). 

• Resultat per aktie uppgick till -1,35    
(-1,00) SEK 

 

Väsentliga händelser under rapportperioden 
• Dicot tecknar forskningsavtal med forskare på Madagaskar för att bättre förstå 

forskningsmekanismen för Dicots läkemedelskandidat Libiguin. 

• Dicot erhöll ett bidrag om 100 KSEK från Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet, för att 
stärka portföljen av immateriella rättigheter. 

• Dicot genomför en företrädesemission om ca 20,3 MSEK och informerar om upphandlad 
brygglånefinansiering. 

• Dicot har genomfört en jämförande djurexperimentell studie över effekterna av dess 
kandidatsubstans Libiguin kontra den aktiva substansen i Viagra.  

• Dicot sponsrade Scandinavian Society for Sexual Medicine (SSSM) för att hjälpa två unga 
forskare att närvara vid och presentera sina forskningsresultat på European Society for Sexual 
Medicine (ESSM).  

• Dicots företrädesemission blev övertecknad med 144 procent, varav cirka 92 procent 
tecknades med enhetsrätter och cirka 152 procent tecknades utan enhetsrätter. 

• Dicot har kontrakterat Catarina Malmberg som chef för Supply Chain, från och med den 
1 november 2019. 

• Dicot inleder ett forskningssamarbete kan med Pelvipharm, en världsledande 
kontraktsforskningsorganisation (CRO) baserad i Frankrike, för att fokusera på att identifiera 
verkningsmekanismen hos Libiguin®, vilket är ett avgörande steg för att fastställa läkemedlets 
exakta kliniska användningsområde och för att det ska kunna registreras som ett godkänt 
läkemedel. 

• Dicot utökar ledningsteamet med Jessica Roxhed som tillträder som ny CFO på Dicot, Julie 
Silbers roll som Director of Investor Relations utökas och Gabriela Urquilla blir ansvarig för 
externkommunikation. 

 
 

Väsentliga händelser efter rapportperioden 
• Inga väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång. 
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Kort om Dicot AB  
 

 

Dicots affärsidé är att utveckla vår läkemedelskandidat 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 LibiguinTM på världsmarknaden. Dicot är listat på Spotlight 

Stock Market och har cirka 700 aktieägare.  

 
Läkemedelsprojektets terapiområde: 

• Erektionssvikt (ED) 

• För tidig utlösning (PE) 
 

Erektionssvikt drabbar miljontals män i hela världen. 50% av alla drabbade män är mellan 40–70 år. 
Idag finns bland annat Cialis och Viagra på marknaden men dessa läkemedel kräver planering och bör 
tas 30–60 minuter före sexuell aktivitet. Den globala försäljningen är mer än 50 miljarder kr. 

För tidig utlösning drabbar 5–7% av alla män från 20 år och uppåt. Det finns idag bara ett godkänt 
läkemedel i Europa, inget i USA. Läkemedlet kräver planering och kan ge biverkningar. Marknaden är 
ca 15 miljarder och växer 8% per år. 

För mer information se www.dicot.se.  
 

 

  

http://www.dicot.se/
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VD kommenterar 
 
Vi har efter ett intensivt verksamhetsår uppnått 
flera milstolpar som stärker Dicot på flera sätt. 
Tillsammans med vårt team och samarbetspartners 
formar vi en grund i den prekliniska fasen för den 
vidare utvecklingen av vår läkemedelskandidat 
Libiguin®. 

  
Projektets fortskridande 
Vår produktkandidat Libiguin® har sitt ursprung i 
folkmedicinsk användning för behandling av 
erektionssvikt på Madagaskar. Råvaran kommer 
från träd och anskaffas via en leverantör i Afrika. 
Parallellt med att vi arbetat med uppskalning i 
Afrika har vi också startat aktiviteter i Asien för att 
säkerställa försörjning från två olika källor.  
  
Under året har vi tillsammans med Syntagon och 
Rise i Södertälje framgångsrikt genomfört den 
första större batchen där extraktet därefter 
skeppats till Indien för slutsyntes av 
läkemedelssubstans. Vi har också arbetat med olika 
formuleringar för att säkerställa att beredningen i 
de toxikologiska studierna är optimal och ger de 
bästa förutsättningarna för att användas framåt i 
projektet såväl som för ytterligare studier i det 
farmakologiska programmet. 
  
I samarbetet med Pelvipharm i Frankrike som startats under året kommer vi att arbeta för att bättre 
förstå Libiguinets verkningsmekanism. Pelvipharm är ett världsledande CRO (Clinical Research 
Organisation) en fristående kontraktforskningsorganisation som genomför hela eller delar av kliniska 
studier på uppdrag av en sponsor. Pelvipharm är experter på studier inom området sexuella 
dysfunktioner och tillsammans kommer vi att identifiera mer i detalj hur Libiguin®   verkar och kan 
användas i behandlingen av patienter med erektionssvikt och prematur ejakulation.  

  
Stärka teamet 
För att koordinera produktionsaktiviteter från råvara till färdig läkemedelsubstans samt att driva 
arbetet med anskaffning av råvara långsiktigt har Catarina Malmberg knutits till Dicot som chef för 
Supply Chain, dvs ansvaret för flödet från tillverkare genom alla stegen i produktionen. Detta är ett 
viktigt steg för Dicot på vägen mot en mer storskalig verksamhet.   

  
Framgångsrik företrädesemission genomförd 
Under hösten har vi genomfört en framgångsrik företrädesemission om cirka 20,3 MSEK med en 
övertilldelningsemission om ca 2 MSEK. Glädjande är att företrädesemissionen övertecknades till 
144 procent och övertilldelningsemissionen blev fulltecknad. Jag vill tacka alla befintliga aktieägare 
som har deltagit i emissionen för ert fortsatta stöd och hälsa alla nya aktieägare varmt välkomna.  
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Utsikter för 2020 och framåt 
Vi befinner oss i en spännande period i Dicots utveckling och vi ser fram emot att ta nästa steg med 
vårt prekliniska arbete. Vårt mål är att lägga grunden för utveckling av ett nytt läkemedel som på sikt 
blir ett alternativ till de preparat som dominerar marknaden idag och där många patienter inte har 
tillgång till en effektiv läkemedelsbehandling. Potentialen är enormt stor inom våra 
indikationsområden. Erektionssvikt och för tidig utlösning drabbar miljontals män i hela världen. 
Jag vill tacka teamet internt för fina arbetsinsatser och våra externa partners för bra samarbeten 
under året. Jag ser med tillförsikt fram emot den fortsatta utvecklingen av produkten och bolaget.  

 
 
 
Uppsala i februari 2020 
Göran Beijer, VD 
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Kommentarer till rapporten 
 
Utvecklingsarbetet löper enligt upplagd plan, och löpande kostnader följer budget.  
 
Bolagets företrädesemission om 20,3 MSEK före emissionskostnader (4,4 MSEK) registrerades under 
oktober.  

 

Redovisningsprincip  
Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år. 
 
Se bolagets årsredovisning från 2018 för mer information.  
https://www.dicot.se/media/1123/dicot-ab-aarsredovisning-2018.pdf 
 

Likvida medel  
Likvida medel vid periodens slut uppgick till 12,2 (9,1) MSEK.  
 

Resultat per aktie  
Resultat per aktie för rapportperioden 2019 uppgick till -1,35 (-1,00) SEK och för perioden oktober-
december till -0,44 (-0,22) SEK . 
 

Aktien  
Dicot AB listades på Spotlight Stock Market den 20 juni 2018. Per den 31 december 2019 uppgick 
antalet aktier till 16 360 728 stycken. Kvotvärdet är 0,125 kronor. 
 

Finansiering  
Under 2019 har bolaget erhållit bidrag från Vinnova á 100 KSEK. Bolaget har även erhållit 50 000 EUR 
från Europakommissionen som kommer att betalas ut våren 2020.  
 
Bolaget erhöll 20,3 MSEK före emissionskostnader (4,4 MSEK) vid företrädesemissionen som 
genomfördes under hösten. Företrädesemissionen innefattade teckning av 7 790 823 units. Varje 
unit bestod av en aktie och en vederlagsfri teckningsoption av serie 2019/2020 till en teckningskurs 
av 2,60 SEK per unit. Nyttjandeperiod för teckningsoptionerna är från 1 till 15 oktober 2020 och 
beräknas ge ca 20,3 MSEK till 40,5 MSEK vid full teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna. 
 
Totalt har bolaget fem optionsprogram enligt tabellen nedan: 

 
Optionsprogram Antal 

teckningsoptioner 
Lösenpris (SEK) Tid för aktieteckning 

2016/2020 1 315 3,60 2016-01-01 – 2020-10-31 

2017/2020 700 13,75 2017-02-20 – 2020-02-28 

2018/2023 3 100 14,25 2018-05-08 – 2023-04-30 

2019/2024 110 000 20,00 2019-07-03 – 2024-05-16 

2019/2020 7 790 823 2,60 – 5,20 2020-10-01 – 2020-10-15 

 
För att säkerställa bolagets fortsatta utveckling samt förvaltning utvärderar styrelsen och ledningen 
fortlöpande olika finansieringsalternativ. Detta kan ske genom att bolaget erhåller 
bidragsfinansiering, nyemission eller annan typ av kapitaltillskott. Bolaget har även möjlighet att 
begränsa kostnader och åtaganden om det skulle bli nödvändigt.  

 

https://www.dicot.se/media/1123/dicot-ab-aarsredovisning-2018.pdf
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Styrelse och ledning bedömer att bolaget inom 12 månader kommer att behöva ytterligare 
rörelsekapital. Dicot ser över olika finansieringsmöjligheter som på bästa sätt gynnar samtliga 
intressenter. Men inget beslut om tid eller form är taget.  

 

Årsstämma 
Årsstämman kommer att hållas den 27 maj 2020 kl 15.00 i Uppsala. Årsredovisningen kommer att 
finnas tillgänglig för allmänheten senast fr.o.m.  28 april på bolagets kontor med adress Dag 
Hammarskjölds väg 30, Uppsala. Årsredovisningen kommer även att publiceras på www.dicot.se 

 

Finansiell kalender 
2020-04-28 Årsredovisning 2019 
2020-05-15 Delårsrapport jan-mars 2020 
2020-05-27 Årsstämma 
2020-08-27 Delårsrapport jan-juni 2020 
2020-11-23 Delårsrapport jan-sept 2020 

 

Förslag till utdelning 
Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2019.  

 

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

 
Kontaktinformation 
Göran Beijer VD      Dicot AB (publ  
goran.beijer@dicot.se     Dag Hammarskjölds väg 30 
0706-636009      752 37 Uppsala 
www.dicot.se      Sverige 
 
 
Uppsala 27 februari 2020 
 
 
Lars Jonsson       Mikael von Euler 
Styrelseordförande     Ledamot 
 
 
Jarl Wikberg      Lena Söderström 
Ledamot      Ledamot 
 
 
Ebba Florin-Robertsson 
Ledamot 

  

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

 
 
 

Balansräkning 
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Kassaflödesanalys i sammandrag 
 

 
 

Förändring i eget kapital 
 

 
 

Resultat per aktie 
 

 


