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Delårsrapport januari - juni 2022
Dicot AB (publ) 559006–3490
Översikt januari - juni 2022

ANDRA KVARTALET 2022

JANUARI - JUNI 2022

•
•

•
•

•

Nettoomsättningen uppgick till 6 KSEK (33 KSEK)
Resultatet efter finansiella poster uppgick till
-8 733 KSEK (-5 583 KSEK)

Väsentliga händelser under
andra kvartalet
•

•

Resultatet efter finansiella poster uppgick till
-18 079 KSEK (-14 051 KSEK)
Resultat per aktie uppgick till -0,18 SEK (-0,26 SEK)

•

Elin Trampe tillträder som vd 1 april. Tidigare vd
Göran Beijer kvarstår som konsult på deltid i bolaget.

10 juni offentliggör bolaget att en patentansökan
förbereds för att skydda nya framställningsmetoder samt olika kemiska föreningar vid tillverkning
av läkemedelssubstansen i LIB-01. Patentansökan
avses skickas in efter sommaren och ska ge 20 års
marknadsexklusivitet.

•

6 april meddelar bolaget att man prioriterar utvecklingen av en oral läkemedelskandidat inför fas
1-studien, efter utvärdering av två formuleringsalternativ. Det gör att tidsplanen för start av första
studie i människa revideras till mitten av 2023.

1 till 15 juni sker utnyttjandeperioden av teckningsoptioner i serien TO 3 där 34 202 814 optioner
nyttjas, vilket motsvarar cirka 90% teckning och
tillför Dicot cirka 10 MSEK före emissionskostnader.

•

I slutet av juni meddelar bolaget att man uppnått
god effekt i studier med den nyutvecklade orala
formuleringen. LIB-01 hade statistiskt säkerställd
effekt på alla studerade parametrar hos försöksdjuren uppmätt sju dagar efter sista dos.

•

19 april tillkännager bolaget att man anställt Dr
Charlotta Gauffin som ny Chief Scientific Officer
med start 11 juli.

•

24 maj hålls Dicots bolagsstämma där omval görs
av Eva Sjökvist Saers, Mikael von Euler-Chelpin,
Per-Göran Gillberg och Lena Söderström. Fredrik
Buch och Michael Zell väljs in som nya ledamöter
i styrelsen efter Ebba Florin-Robertsson och Claes
Post som avböjt omval. Vidare beslutas att införa
två incitamentsprogram – ett för styrelseledamöter
och ett för anställda och andra nyckelpersoner.

•

•

Resultat per aktie uppgick till -0,08 SEK (-0,09 SEK)

Nettoomsättningen uppgick till 34 KSEK (69 KSEK)

Väsentliga händelser efter
rapportperioden
Inga väsentliga händelser efter rapportperioden.

I slutet av maj meddelar Dicot att ett forskningssamarbete med Uppsala universitet och W. Szafer
Institute of Botany vid polska Vetenskapsakademin
startar, med syfte att undersöka en ny teknik för
framtagning av startmaterial för tillverkning av
läkemedelssubstansen.
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Kort om Dicot AB
Dicot vill drastiskt ändra förutsättningarna för att behandla erektionsproblem och
ge drabbade män och par ett bättre samliv. Målet är att utveckla LIB-01 till att bli
förstahandsvalet vid behandling av erektionssvikt och tidig utlösning.
DEN GLOBALA MARKNADEN för läkemedel mot erek-

tionssvikt var 2021 värd 44 miljarder SEK och efterfrågan
växer kraftigt. På stora marknader i västvärlden har antal
sålda preparat gått upp med 41% sedan 2018.1
DE MEST ANVÄNDA potensläkemedlen idag, såsom Viagra

och Cialis, kommer med vissa utmaningar och nästan
hälften av alla som testar dessa läkemedel väljer att avbryta
behandlingen. Runt 35% anser att preparaten inte har
önskvärd effekt och många upplever biverkningar och oro
över kardiovaskulär effekt.2,3 Dessa preparat har också kort
verkningstid – 6 till 36 timmar – vilket minskar spontaniteten i sexlivet.
BEHOVET AV NYA LÄKEMEDEL VERIFIERAS av expert-

läkare inom sexualmedicin. Dr Chris McMahon, tidigare
ordförande för The International Society of Sexual Medicine, säger att ”veckovisa behandlingar med bevisad effekt,
god säkerhetsprofil och utan signifikanta biverkningar
skulle vara en game changer”.

DICOT UTVECKLAR ETT MODERNT potensläkemedel som

ska behandla erektionssvikt och tidig utlösning bättre än
befintliga preparat, med betydligt längre verkningstid och
långt färre biverkningar. Målet är också att läkemedlet ska
fungera för en betydligt större grupp än vad dagens preparat kan.
HUVUDSTRATEGIN ÄR att utveckla LIB-01 till och med

kliniska fas 2-studier och sedan ingå strategiska partnerskap med etablerade läkemedelsföretag för att ta preparatet
hela vägen till ett registrerat läkemedel på världsmarknaden.
LIB-01 har utvecklats baserat på en folkmedicinsk använd-

ning av roten från trädet Neobeguea Mahafalensis varifrån
grundaren av Dicot, professor Jarl Wikberg, i sin forskning
lyckades isolera dittills okända substanser. Idag används
fröer som råvara och genom en extraktionsprocess följt av
ett antal syntessteg omvandlas ämnen i fröna till den aktiva
substansen i LIB-01.
För mer information se www.dicot.se.

Undersökning av IQVIA 2021 som omfattar marknaderna USA, Storbritannien, Tyskland, Frankrike och Norden. 2 Dropout in the Treatment of Erectile Dysfunction with
PDE5: A Study on Predictors and a Qualitative Analysis of Reasons for Discontinuation, May 2012,Journal of Sexual Medicine 9(9):2361-9. 3 McMahon CN, Smith CJ,
Shabsigh R. Treating erectile dysfunction when PDE5 inhibitors fail. BMJ 2006;332:589-92.
1
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VD kommenterar
Vi vill drastiskt ändra förutsättningarna för behandling av
erektionsproblem. Vårt mål är tydligt: att lansera ett helt
nytt långtidsverkande preparat som är förstahandsvalet för
drabbade män och par. Under det gångna kvartalet har vi tagit
flera viktiga steg i förverkligandet av denna målsättning. Vi
har också aktivt deltagit i debatten om det stigma som finns
kopplat till erektionsproblem.
EFTER ETT INTENSIVT utvecklingsarbete kunde vi i april glädjande meddela

att vi har en oral formulering att arbeta vidare med. Tidigare har Dicot använt
en subkutan formulering, det vill säga administration med spruta under huden.
Ett preparat som kan intas som tablett eller kapsel är betydligt lättare för framtida användare vilket är en viktig faktor kopplat till vår målsättning att LIB-01
blir förstahandsvalet.
VI ARBETAR PÅ BRED FRONT för att säkerställa att Dicot och LIB-01 får

alla förutsättningar som krävs för att lyckas långsiktigt och nå en global marknad. En stark patentportfölj är en naturlig och viktig del i det arbetet. I juni
inleddes arbetet med en ny patentansökan som rör nya framställningsmetoder
och olika kemiska föreningar under tillverkningen av läkemedelssubstansen.
Med ytterligare patent kan vi säkra marknadsexklusivitet till minst år 2042.
MARKNADEN FÖR POTENSLÄKEMEDEL växer kraftigt men behovet är

sannolikt betydligt större än vad försäljningsstatistiken ger vid handen. Endast
en fjärdedel av alla drabbade söker nämligen hjälp enligt RFSU. Det stigma
och den tystnadskultur som råder kring erektionsproblem är en starkt bidragande orsak till det. Under våren har en välkommen debatt om just tystnadskulturen spridits i breda medier i Sverige och Dicot har deltagit aktivt, något
vi avser fortsätta göra.
EFTER JUNI MÅNADS optionsutnyttjande som tecknades till cirka 90% för-

stärktes vår kassa med 9 MSEK. Det är ett gott utfall givet vårens besvärliga
läge på kapitalmarknaden. Nu utvärderar vi flera sätt att kapitalisera bolaget
framgent för att säkerställa den långsiktiga finansieringen.
VI BREDDAR VÅR KOMPETENS för att rusta inför kommande faser i bola-

”Efter ett intensivt
utvecklingsarbete
kunde vi i april
glädjande meddela
att vi har en oral
formulering att
arbeta vidare med.”

gets utveckling. Styrelsens sammansättning är av stor betydelse i det arbetet
och det är därför mycket tillfredsställande att Fredrik Buch och Michael Zell
valdes in under årsmötet i maj. Bägge förstärker oss med etablerad affärs- och
marknadskompetens. Styrelsens förtroende för LIB-01s potential är stor. Det
blev inte minst tydligt i juni när vi kunde meddela att styrelsens och ledningens samlade aktieinnehav ökade med drygt 700 000 aktier.
Vår kandidat har kallats potentiell ”block buster” och ”game changer”. Omvärldens positiva omdömen och de positiva studieresultaten med den orala
formuleringen ger oss extra energi och självförtroende att fortsätta arbetet
med att drastiskt kunna förbättra behandlingen av erektionsproblem och ge
drabbade män och par ökad livskvalitet.

Elin Trampe, vd Dicot
Uppsala i augusti 2022
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Kommentarer till rapporten
Utvecklingsarbetet av LIB-01 fortgår och intensifieras i takt med att bolaget förbereder inför
start av fas 1-studier. Rörelsens kostnader för andra kvartalet 8 739 (5 613) kSEK är högre
jämfört med motsvarande period föregående år. Kostnadsökningen är främst relaterad till
genomförande av effektstudier, tillverkning av läkemedelssubstans och oral formulering,
samt projektledning av ett ökat antal studier. För första halvåret uppgick rörelsens kostnader
till 18 113 (14 116) kSEK. Bolagets kassa uppgick vid periodens slut till 13,5 MSEK (22,7). Efter
kvartalets slut har erhållits likvid 9,0 MSEK från teckningsoptionsprogrammet TO3.

Redovisningsprincip

Kursen per 30 juni var 0,48 SEK, en ökning med 66 %
jämfört med teckningskursen i TO3.

Delårsrapporten är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.

Finansiering

Se bolagets årsredovisning från 2021 för mer
information.

Likvida medel
Likvida medel vid periodens slut uppgick till 13,5 MSEK
(22,7). Efter kvartalets slut har erhållits likvid 9,0 MSEK
från teckningsoptionsprogrammet TO3.

Resultat per aktie
Resultat per aktie för rapportperioden januari-juni 2022
uppgick till -0,18 (-0,26) SEK.

Aktien
Dicot AB listades på Spotlight Stock Market den 20 juni
2018. Per den 30 juni 2022 uppgick antalet aktier till 137
103 020, en ökning med 34 202 814 stycken efter teckningsoptionsprogrammet TO3 som i juni tecknades till
90%. Kvotvärdet är 0,125 kronor.

Under kvartalet avslutades teckningsprogrammet TO3 till
en kurs om 0,29 SEK och med en teckningsgrad på 90%.
Därigenom tillförs bolaget 9,0 MSEK efter emissionskostnader genom företrädesemission av nya aktier. Likviden
tillfördes bolaget den 1 juli.
För att säkerställa bolagets fortsatta verksamhet utvärderar
styrelsen och ledningen fortlöpande olika finansieringsalternativ. Detta kan ske genom att bolaget erhåller bidragsfinansiering, nyemission, partnerskap eller annan typ av
kapitaltillskott. Bolaget har även möjlighet att begränsa
kostnader och åtaganden om det skulle bli nödvändigt.
Styrelse och ledning bedömer att bolaget innan årets slut
kommer att behöva ytterligare rörelsekapital. Dicot ser
över olika finansieringsmöjligheter som på bästa sätt gynnar samtliga intressenter.
Styrelsen fick på årsstämman den 24 maj ett bemyndigande
om att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa
årsstämma fatta beslut om att öka bolagets aktiekapital
med ett belopp motsvarande tjugo procent av det registrerade aktiekapitalet. Bemyndigandet får användas för att ge
ut aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibla lån. Om
styrelsen utnyttjar bemyndigandet får det även ske med
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med
bestämmelser om apport eller kvittning.
Totalt har bolaget fyra optionsprogram:

Optionsprogram

Antal teckningsoptioner

Lösenpris (SEK)

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

2021/2026

750 000

4,10

2024-06-01 – 2026-06-01

Utöver ovanstående beslutade årsstämman om två optionsprogram med löptid från 2022 till 2027. Dessa optioner

Tid för aktieteckning

tecknades av bolaget den 31 maj. Vidareöverlåtelse till deltagarna i programmet kommer ske under tredje kvartalet.
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Finansiell kalender

Kontaktinformation

2022-11-15
2023-02-27

Elin Trampe, VD					
Björn Petersson, CFO

Delårsrapport januari-september 2022
Bokslutskommuniké 2022

Granskning av revisor

elin.trampe@dicot.se				
bjorn.petersson@dicot.se
076-109 0000
073-980 1408
Dicot AB (publ)

Denna delårsrapport har inte granskats av bolagets revisor.

S:t Olofsgatan 11A
753 21 Uppsala
www.dicot.se

Uppsala 25 augusti 2022

Eva Sjökvist Saers
Styrelseordförande

Fredrik Buch
Ledamot

Mikael von Euler-Chelpin
Ledamot

Per-Göran Gillberg
Ledamot

Lena Söderström
Ledamot

Michael Zell
Ledamot
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Resultaträkning
Apr - jun
2022

Apr - jun
2021

Jan - jun
2022

Jan - jun
2021

Helår
2021

Övriga rörelseintäkter

6

33

34

69

79

Summa rörelsens intäkter

6

33

34

69

79

Övriga externa kostnader

−7 475

−4 888

−15 327

−12 713

−23 851

Personalkostnader

−1 225

−710

−2 714

−1 330

−3 276

−2

0

−4

0

−8

−37

−15

−68

−73

−115

−8 739

−5 613

−18 113

−14 116

−27 250

−8 733

−5 580

−18 079

−14 047

−27 171

0

−3

0

−4

−4

−8 733

−5 583

−18 079

−14 051

−27 175

30 jun 2022

30 jun 2021

31 dec 2021

25

36

28

Kortfristiga fordringar

11 176

2 011

1 412

Kassa och bank

13 467

22 711

30 328

24 668

24 758

31 768

19 241

22 385

28 351

5 427

2 373

3 417

KSEK

Rörelsens intäkter

Rörelsens kostnader

Avskrivningar
Övriga rörelsekostnader
Summa rörelsens kostnader

Rörelseresultat
Resultat från finansiella poster

Periodens resultat

Balansräkning
KSEK

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar

Summa anläggningstillgångar

25

36

28

Omsättningstillgångar

Summa omsättningstillgångar

24 643

SUMMA TILLGÅNGAR
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital

Kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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Kassaflödesanalys i sammandrag
Jan - jun
2022

Jan - jun
2021

Helår
2021

−25 824

−14 393

−25 866

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-

-

-

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

8 963

16 777

35 867

−16 861

2 384

10 001

Likvida medel vid periodens början

30 328

20 327

20 327

Likvida medel vid periodens slut

13 467

22 711

30 328

KSEK
Kassaflöde från den löpande verksamheten

Periodens kassaflöde

Kommentar: eftersom emissionslikviden om netto cirka 9 MSEK erhölls den 1 juli påverkas kassaflödet
från den löpande verksamheten negativt av den fordran som därmed fanns vid rapportperiodens utgång.

Förändring av eget kapital
Aktiekapital

Överkursfond

Övrigt fritt
eget kapital

Summa
eget kapital

Ingående balans per 1 januari 2021

5 458

53 205

−39 004

19 659

Nyemission

2 645

14 709

17 354

−577

−577

KSEK

Emissionskostnader
Periodens resultat

−14 051

−14 051

Utgående balans per 30 juni 2021

8 103

67 337

−53 055

22 385

Ingående balans per 1 januari 2022

12 863

81 667

−66 179

28 351

4 275

5 643

9 918

−950

−950

Pågående nyemission
Emissionskostnader
Periodens resultat
Utgående balans per 30 juni 2022

17 138

86 360

−18 079

−18 079

−84 258

19 240

Resultat per aktie
Apr - jun
2022

Apr - jun
2021

Jan - jun
2022

Jan - jun
2021

Helår
2021

−8 733

−5 583

−18 079

−14 051

−27 175

Antal aktier på balansdagen

137 103 020

64 831 745

137 103 020

64 831 745

102 900 206

Genomsnittligt antal aktier, före utspädning

103 276 061

64 742 608

103 089 172

54 378 920

64 133 066

Genomsnittligt antal aktier, efter utspädning

104 389 161

65 155 708

104 202 272

54 767 018

69 324 987

Resultat per genomsnittligt antal aktier före
och efter utspädning, SEK

−0,08

−0,09

−0,18

−0,26

−0,42

Resultat efter skatt, KSEK

DELÅRSRAPPORT JAN-JUN 2022

-

Dicot AB 559006-3490

9

