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”Vår målsättning är att 
utveckla ett läkemedel 

som ökar livskvalitén 
för drabbade män och 

par. Våra resultat under 
2021 har inneburit viktiga 
milstolpar på vägen dit.” 

VD kommenterar
Som nytillträdd VD för Dicot per 1 april är det här det första VD-ord jag 
skriver. När jag summerar allt som har hänt under 2021 är det framför 
allt resultaten från våra djurstudier och det internationella intresse 
dessa resultat har medfört, som sticker ut. Vår målsättning är att 
utveckla ett läkemedel som ökar livskvalitén för drabbade män och 
par. Våra resultat under 2021 har inneburit viktiga milstolpar på vägen 
dit. Dicot förbereder nu inför nästa fas i bolagets utveckling med sikte 
på kliniska studier, affärsutveckling och internationella partnerskap.

JAG BÖRJADE PÅ DICOT som COO och vice VD i september 2021. Bara en 
vecka tidigare hade Dicot släppt resultaten från djurstudier som visade att vår 
läkemedelskandidat har längre verkningstid på erektil funktion än befintliga 
läkemedel på marknaden. Några veckor senare meddelade vi resultat från en 
annan studie av djur med diabetes och påvisad erektil dysfunktion som visade 
på LIB-01s effekt. 

ALLA VÅRA DJURSTUDIER har hittills gjorts med subkutan administration, 
dvs med spruta under huden, men vi gjorde nyligen framsteg i utvecklingsar-
betet med en oral formuleringen och kommer framåt att prioritera vidareut-
veckling av en oral läkemedelsformulering inför start av studier på människa. 

ÅRETS STUDIERESULTAT är viktiga milstolpar för företaget. De verifierar 
också den folkmedicinska användningen och tidigare akademisk forskning 
utförd av professor Jarl Wikberg, Dicots grundare, vilket ger oss stor tillit till 
vår affärsidé.  

I DECEMBER BLEV DICOTS studieresultat utvalda att presenteras på två 
vetenskapliga kongresser under 2022, anordnade av European Society for 
Sexual Medicine respektive European Association of Urology. Det blev ett 
internationellt erkännande på hur intressanta de här resultaten är inom detta 
forskningsområde. 

MED DETTA HAR VI under 2021 tagit viktiga steg mot vår målsättning. Dicot 
växlar nu upp inför ett viktigt nästa steg, att på bästa sätt ta bolaget in i nästa 
fas med sikte på kliniska studier, affärsutveckling och internationella partner-
skap. Det blir min uppgift som VD att realisera detta tillsammans med mitt 
team. 

JAG VILL RIKTA ETT VARMT TACK alla aktieägare för allt stöd och engage-
mang under året. Jag vill även tacka våra samarbetspartners och medarbetare 
för deras bidrag. Sist men inte minst vill jag tacka tidigare VD Göran Beijer 
för hans viktiga insatser och framgångar under året 2021 och alla tidigare år. 
Göran har som avgående VD gett mig en stark introduktion och en flygande 
start på Dicot.

DICOT UTVECKLAR ETT NYTT läkemedel med ambition att kunna hjälpa 
drabbade män till ökad livskvalitet. Och inte bara männen utan även deras 
partners som sällan lyfts fram i sammanhanget. Den målbilden driver oss 
framåt och vi fortsätter nu vår spännande resa under 2022.

Elin Trampe, VD
Uppsala i april 2022
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Mer än hälften av världens 
män över 40 år drabbas 
av erektionsproblem

Marknad med 
stor efterfrågan

DEN GLOBALA MARKNADEN för potensläkeme-
del var 2021 värd 44 miljarder SEK. Och försälj-
ningsstatistik visar att efterfrågan växer kraftigt. 
På stora marknader i västvärlden har antal sålda 
preparat gått upp med i snitt 3% per kvartal sedan 
2018* vilket motsvarar en volymökning på 41% 
under perioden.

PÅ FLERA EUROPEISKA MARKNADER har den 
här marknadstillväxten pågått länge. Tidningen 
Läkemedelsvärlden rapporterar att försäljningen 
av potensläkemedel i Sverige ökade med 40% 
mellan 2007 och 2017 och tog extra fart 2013 när 
Viagras patent upphörde i ett flertal europeiska 
länder. 

ALLRA MEST ÖKADE försäljningsvolymen för 
den äldre gruppen. Bland patienter över 70 år var 
ökningen 69% vilket tros förklaras av att åldrande 
är en av de mest avgörande orsakerna bakom erek-
tionsproblem och att andelen äldre växer. År 2050 
kommer 20% av befolkningen vara över sextio år. 
Dessutom ökar psykisk ohälsa i alla åldersgrupper, 
en annan vanlig orsak.
* Undersökning av IQVIA 2021 som omfattar marknaderna USA, Storbritannien, 
Tyskland, Frankrike och Norden.

Tydligt behov av 
nya läkemedel

IDAG DOMINERAS MARKNADEN av Viagra, 
Cialis och Levitra. Gemensamt för alla befintliga 
läkemedel, som introducerades för över tjugo 
år sedan, är att de är helsyntetiska så kallade 
PDE5-hämmare som gör det lättare för blodkär-
len i penisen att vidgas. Men samtidigt påverkar 
PDE5-hämmare även blodkärl i andra delar av 
kroppen och kan orsaka oönskade problem.  

MELLAN 30 OCH 40% av patienterna svarar 
inte fullt ut på behandlingen. Den siffran är 70% 
för diabetespatienter. Dessutom upplever många 
biverkningar som huvudvärk, buksmärtor, mat-
smältningsproblem och synstörningar, vilket leder 
till att många väljer att avbryta behandlingen. 
En annan utmaning är den korta verkningstiden, 
mellan 6 till 36 timmar, vilket leder till att sex-
akten får en oönskad planeringsdimension vilket 
minskar spontanitet.

BEHOVET AV NYA LÄKEMEDEL verifieras av 
expertläkare inom sexualmedicin som betonar att 
ett läkemedel med färre biverkningar och längre 
verkningstid skulle vara revolutionerande. Dr 
Chris McMahon, tidigare ordförande för The 
International Society of Sexual Medicine, säger att 
”veckovisa behandlingar med bevisad effekt, god 
säkerhetsprofil och inga signifikanta biverkningar 
skulle vara en game changer”.

Dicot utvecklar morgondagens 
potensläkemedel
Dicots vision är att bli förstahandsvalet vid behandling av erektionssvikt och tidig
utlösning hos de 500 miljoner män som är drabbade. Och därmed ta en avgörande 
del av marknaden för sexuella dysfunktioner.

MÅLET MED LIB-01

  Längre verkningstid

  Minimalt med biverkningar

  Effekt hos alla patienter

"LIB-01 kan ersätta 
PDE5-hämmarna om 

lång verkningstid med 
låg dos kan bevisas"

Professor Arthur Burnett, urolog vid 
John Hopkins School of Medicine i Baltimore

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 
vidare 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.

RÅVARAN FÖR DICOTS 
läkemedelskandidat LIB-01 är frön 
från ett afrikanskt träd. Genom en 
extraktionsprocess följt av ett antal 
syntessteg omvandlas ämnen i 
fröna till den aktiva substansen i 
LIB-01, vilken nu testas i prekliniska 
studier. 
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Utvecklingsarbetet under året

Bevisad långtidseffekt: ett genombrott

I augusti nåddes en stor milstolpe då resultaten från djur-
studier i samarbete med franska Pelvipharm släpptes. De 
visade tydligt att LIB-01 har effekt och att verkningstiden 
är minst sju dagar, vilket är betydligt längre än läkemedel 
på marknaden idag. I november varierades dosen och det 
fastställdes att även vid en tiondel av den ursprungliga 
dosen uppnåddes samma effekt. Studierna har gjorts i vali-
derade djurmodeller med subkutan administration, det vill 
säga med spruta under huden.

Effekt i diabetesråttor 

Upp mot 70% av alla män med diabetes kommer att upp-
leva erektionsproblem och troligtvis utvecklas detta tio till 
femton år tidigare än för män utan diabetes. Under hösten 
genomförde Dicot studier på råttor med diabetes och påvi-
sad erektil dysfunktion som visade att LIB-01 signifikant 
förbättrade erektionen jämfört med kontrollgruppen vid 
alla uppmätta parametrar.

Toxikologi undersöker risker för 
biverkningar

Toxikologi studerar förekomsten av en läkemedelskandi-
dats eventuella biverkningar. Dicots toxikologistudier star-
tade i början av året för att utvärdera den aktiva substansen 
i LIB-01. Eftersom alla kemikalier anses kunna ha toxisk 
effekt om dosen är tillräckligt stor ska studien också svara 
på vilken maxdosering som kan användas i framtiden.

Administration: hur LIB-01 ska ges till 
patienten 

Dicot behöver avgöra på vilket sätt LIB-01 ska tillföras 
kroppen, dess administrationssätt. Inför start av klinis-
ka studierna i människa avser Dicot att utvärdera om en 
oral beredning eller en subkutan beredning, som ges med 
spruta, ska prioriteras. Dicot tecknade därför under året 
avtal med två ledande bolag inom så kallad formuleringsut-
veckling, ett brittiskt och ett amerikanskt. Arbetet beräknas 
pågå under 2022.

Tillverkning av aktiv substans inför 
kliniska studier påbörjas

Råvaran i LIB-01 är frön från ett afrikanskt träds frukter. 
Från de nermalda fröerna tillverkas ett extrakt som sedan 
omvandlas i en semisyntetisk process till aktiv substans. 
I mars påbörjades produktionen av det extrakt som ska 
användas vid kliniska studier. Det skedde i samarbete med 
Ardena i Södertälje, en certifierad CDMO (Contract Deve-
lopment & Manufacturing Organization).

Mot kliniska studier

Det som genomförs i Dicots prekliniska arbete syftar 
till att förbereda LIB-01 för kliniska studier. De första 
studierna i människa beräknas starta under 2023. Det är 
en viktig milstolpe för företaget.

Dicots utvecklingsplan

2022 2023 2024 - 2025 2026 - 2027

Förberedelser klinisk fas 1

Farmakologi, toxikologi, farmakokinetik, klinisk farmakologi

Fas 2b med 
partners Fas 3 med partners

Formulerings- och processutveckling samt tillverkning

Fas 2aFas 1 
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Förstärkt organisation

Dicots styrelse juni 2021: Från vänster, Lena Söderström, Göran Beijer (VD), Claes Post, 
Eva Sjökvist Saers, Mikael von Euler-Chelpin, Per-Göran Gillberg, Ebba Florin-Robertsson.

Global sökning efter 
läkemedelsbolagspartners

UNDER ÅRET HAR DICOT gjort en global förstudie i sam-
arbete med ett internationellt konsultbolag, som ett första 
led i att finna tänkbara partners att dela utvecklingsresan 
med. Under 2022 kommer det arbetet att accelerera. 

Internationellt intresse 
från forskarvärlden

TACK VARE DE POSITIVA RESULTATEN från forsk-
ningsstudierna under hösten blev Dicots abstrakt, skrivet 
i samarbete med partnern Pelvipharm, utvalt att presen-
teras på två årliga konferenser. En anordnad av European 
Society for Sexual Medicine, den ledande vetenskapliga 
organisationen inom sexualmedicin vars konferens samlar 
framstående forskare och läkare från hela världen. Och 
en med European Association of Urology som bidrar med 
den avgörande plattformen för framgångsrik forskning och 
innovationer inom området.

Årets optionsutnyttjande och emission gav över 42 miljoner kronor

UNDER ÅRET HAR FLERA personer förstärkt Dicots orga-
nisation. I februari tillträdde Eva Sjökvist Saers som ordfö-
rande och Per-Göran Gillberg fyllde en annan styrelsepost 

i maj. I september gick Elin Trampe in som COO och vice 
vd och i början av 2022 tillkännagavs att hon efterträder 
Göran Beijer på vd-posten från 1 april.

I MARS 2021 avslutades den unit-handel av tecknings-
rättigheter som inleddes vid emissionen året innan. 
Totalt utnyttjades 97% av optionerna vilket innebar ett 
tillskott före emissionskostnader av drygt 17 miljoner 
kronor. 

I NOVEMBER blev slutlikviden för höstens emission 
fastställd. Även den blev näst intill fulltecknad (98%) 
och innebar ytterligare nära 25 miljoner kronor före 
emissionskostnader, till det fortsatta utvecklingsarbetet.

Fem frågor till tidigare vd Göran Beijer

Du har nyligen lämnat vd-rollen, 
hur känns det?
– Jag har lagt grunden under de senaste fem åren. Nu 
växlar vi upp och planerar för kliniska studier. Det känns 
bra och tryggt att Elin, som är full av energi och vilja, 
tar bolaget vidare och leder det till framtida framgångar.

Du började 2017. Hur har resan varit?
– Jag startade med ett lågfinansierat akademiskt projekt. 
Efter börsintroduktionens kapitalrunda 2018 kunde vi 
börja bygga upp den moderna läkemedelsutveckling 
som finns idag. Parallellt med det har vi varje år förbätt-
rat verksamheten inom till exempel kommunikation, 
ekonomistyrning och patentfrågor. Om jag blickar tillba-
ka är det stor skillnad på Dicot nu och när jag började.

Är det något särskilt som sticker ut?
– Aktieägares entusiasm som bland annat visat sig i 
emissioner med flera hundra procents överteckning, de 
fina resultat vi nått ihop med vår partner Pelvipharm och 
inte minst kontakten med alla kompetenta människor 
som deltagit i projektets värdeskapande.

 

Vad innebär din nuvarande roll som 
Strategic Business Advisor på Dicot?
– Den viktigaste uppgiften är att tillsammans med Elin 
och övriga i bolaget exponera Dicot utanför Sverige, 
till exempel gentemot investerare på andra marknader 
och läkemedelspartners som vi vill samarbeta med för 
att kunna genomföra större kliniska studier och driva 
projektet fram till lansering.

Till sist, finns det någon lärdom från de här 
åren du tar med dig?
– Ja, betydelsen av att tro på det man gör och ha blicken 
riktad mot målet, även om det alltid finns utmaningar 
längs vägen.

”Jag har lagt grunden under 
de senaste fem åren. Nu 

växlar vi upp och planerar 
för kliniska studier.” 
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Studier genomförda under året. 

        

Nära 100% 
Utfall på årets option såväl som emission.

42,1 MSEK   
Total kapitalisering från option och 

emission före kostnader. 

2 782 
Aktieägare 31 december 2021.

En ökning med drygt 1 000 ägare.

102 900 206      
Antal aktier 31 december 2021.

30,3 MSEK        
I Dicots kassa när 2022 startade.

330% 
Så mycket har Dicots kännedom 

ökat på aktiemarknaden under året.

Fördelning av utvecklingskostnaderna

 5%
Toxikologi och 
farmakokinetik

60%
Processutveckling och 
tillverkning av substans 

och produkt

35% 
Farmakologistudier

Förvaltningsberättelse

Allmänt om verksamheten 

Dicot utvecklar läkemedelskandidaten LIB-01 vilken ska 
bli ett potensläkemedel för att bättre behandla erektions-
svikt och tidig utlösning. Ambitionen är att skapa ett läke-
medel med betydligt längre effektduration och långt färre 
biverkningar jämfört med de som finns på marknaden. Idag 
lider minst 500 miljoner män av dessa sexuella dysfunktio-
ner och marknaden är värderad till 50 miljarder SEK.

Utvecklingen sker i egen regi fram till och med fas 2-stu-
dier. Därefter 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. 

Vid årsskiftet var totalt nio personer knutna till bolaget på 
deltid och två på heltid. Samtliga förutom verkställande 
direktören och COO anlitas på konsultbasis.

Väsentliga händelser under 
räkenskapsåret  

  Under januari inleder bolaget sitt toxikologiprogra som 
ska ligga till grund för ansökan om kliniska försök.

  Vid en extra bolagsstämma den 9 februari väljs Dr Eva 
Sjökvist Saers till ny styrelseordförande i Dicot.

  Dicot påbörjar en ny produktion av extraktet som ska 
användas för LIB-01 under mars, i samarbete med Ardena 
i Södertälje.

  I mars inleder Dicot för första gången studier på djur 
med påvisad erektionssvikt. Råttor med diabetes typ 2 och 
säkerställd nedsatt erektil funktion används.

  Dicot tillförs 17,4 MSEK (före emissionskostnader) 
genom nyttjande av teckningsoptioner av serie TO2 med en 
nyttjandegrad på 97%.

  På Dicots årsstämma 25 maj valdes Per-Göran Gillberg 
in som ordinarie styrelseledamot.

  I juni meddelar Dicot att Elin Trampe anställts som 
Chief Operating Officer tillika vice vd. Hon tillträder sin 
tjänst 1 september.

Styrelsen och verkställande direktören för Dicot AB (publ), organisationsnummer 559006–
3490, avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2021. Årsredovisningen är upprättad i 
svenska kronor, SEK. Bolaget har sitt säte i Uppsala.

  8 juni tecknar Dicot avtal med två ledande bolag inom 
formuleringsutveckling, ett i USA och ett i England. Bola-
gen ska utvärdera på vilket sätt LIB-01 ska administreras, 
det vill säga hur produkten ska tillföras kroppen.

  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. Studien gjordes 
med subkutan administration och resultaten visade att ju 
längre tid som förlöpt mellan administration och utvärde-
ring, desto större var effekten. 

  I september meddelar Dicot att man beslutat att genom-
föra en företrädesemission cirka 25,3 MSEK före emis-
sionskostnader, med teckningstid 12–27 oktober. 

  I oktober släpper Dicot resultat från en studie på djur 
med påvisad diabetes och erektil dysfunktion. Studien gjor-
des med subkutan administration och visade att läkeme- 
delskandidaten LIB-01 demonstrerade signifikant förbätt-
rad erektion jämfört med kontrollgruppen. 

  Dicots företrädesemission tecknas till cirka 98 procent i 
november. Genom företrädesemissionen tillförs Bolaget ca 
24,7 MSEK före emissionskostnader. 

  I december släpper Dicot resultat från en djurstudie. 
Studien gjordes med subkutan administration och visade att 
läkemedelskandidaten LIB-01 har effekt även vid låg dos 
samt att 7 dagars duration av effekt på erektil dysfunktion 
har konfirmerats. 

  Dicot meddelar under december att resultaten som 
visar LIB-01s effekt valts ut för muntligt presentation på 
European Society for Sexual Medicines årliga kongress i 
Rotterdam i februari 2022, och på European Association of 
Urologys årliga kongress 2022 i Amsterdam. 

Väsentliga händelser efter 
räkenskapsåret

  I februari offentliggör Dicot att IP-portföljen förstärks 
genom identifiering och dokumentation av tio nya möjli-
ga patenterbara tillgångar som skulle kunna förlänga det 
immaterialrättsliga skyddet till minst 2042.

  Dicots studieresultat presenteras på European Society 
for Sexual Medicines årliga kongress.

Året i siffror
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  Björn Petersson tillträder som CFO 7 mars.

  Elin Trampe tillträder som VD 1 april. Tidigare VD 
Göran Beijer kvarstår som konsult.

   17 mars fattade Spotlight Stock Markets disciplin-
nämnd beslut om att ålägga Dicot ett vite om 100 000 
SEK. Nämnden anser att Bolaget inte offentliggjort infor-
mation rörande en företrädesemission hösten 2021 korrekt.  

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

  I början av april föreslår Dicots valberedning att Fredrik 
Buch och Michael Zell väljs in som nya styrelseledamöter 
vid årsstämman den 24 april.

Väsentliga risker

Beroende av nyckelpersoner
Dicots framtida tillväxt bedöms i hög grad bero på före-
tagsledningens, styrelsens och andra nyckelpersoners kun-
skap, erfarenhet och engagemang.  Både att rekrytera och 
att behålla rätt kompetens är avgörande för verksamheten.

Kliniska studier
Utfallet av kliniska studier kan inte garanteras. De kliniska 
studierna kan komma att visa att den förväntade effekten 
utifrån den valda studieprofilen uteblir, eller kan komma 
att påvisa biverkningar. Detta kan leda till att studierna blir 
mer omfattande och/eller kostsamma. I värsta fall kan det 
innebära att studierna och projektet avbryts. 

Beroende av råmaterial
Dicot anlitar leverantörer för leverans av det råmaterial 
som används vid framställning av LIB-01. Det finns en risk  
att Dicots leverantörer inte kan leverera beställt råmaterial 
eller för att råmaterialet inte längre kan produceras. Om 
denna risk inträffar skulle detta inverka negativt på Dicots 
framställning av LIB-01 och i förlängningen på Dicots 
verksamhet, resultat och finansiella ställning. 

Skydd av immateriella rättigheter 
och know-how
De immateriella rättigheterna är en betydelsefull del av 
Dicot och dess verksamhet. Det finns en risk att Dicot inte 
kan tillvarata eller skydda sina rättigheter fullt ut. Det finns 
även en risk att nya produkter utvecklas som innebär ett 
kringgående av Dicots nuvarande och potentiella framtida 
immateriella rättigheter. Dicot är vidare beroende av know-
how och det kan inte uteslutas att konkurrenter utvecklar 
motsvarande know-how eller att Dicot inte lyckas skydda 
sin kunskap eller sitt varumärke på ett effektivt sätt. En 
sådan utveckling skulle kunna ha negativ inverkan på 
Bolaget. 

Samarbetspartners
En stor del av Dicots utveckling sker i samarbete med 
CRO-bolag (contract research organizations) och i framti-
den i form av förväntade allianser med läkemedelsbolag. 
Det finns en risk för att fördröjningar sker när det gäller att 
finna lämpliga samarbetspartners. Det finns även en risk att 
läkemedelsbolag kräver kompletterande studier innan avtal 
ingås. Detta skulle öka Dicots kostnader. 

Lönsamhet och kapitalbehov
Det kan inte uteslutas att det tar längre tid än förväntat 
innan Dicot uppnår en kontinuerlig, stabil lönsamhet. Det 
kan inte heller uteslutas att Dicot i framtiden kommer att 
ha ett större kapitalbehov än vad som idag bedöms nöd-
vändigt. Det finns inga garantier för att ett sådant utökat 
kapitalbehov kan anskaffas på för aktieägarna och markna-
den acceptabla villkor. En försämrad lönsamhet kan även 
påverka Bolagets marknadsvärde negativt. 

Finansiering och likviditet

Under första kvartalet tillfördes bolaget 17,4 MSEK före 
emissionskostnader (1,3 MSEK) genom teckningsoptio-
ner av serie TO2 2020. Totalt nyttjades 21 163 347 teck-
ningsoptioner, motsvarande 97,02 procent av utestående 
teckningsoptioner till teckningskursen 0,82 SEK per aktie. 

Under fjärde kvartalet tillfördes bolaget 24,7 MSEK före 
emissionskostnader (3,3 MSEK) genom företrädesemission 
av 38 068 461 nya aktier. Genom emissionen emitterades 
även 38 068 461 teckningsoptioner av serie 2021/2022 
(TO3). En teckningsoption berättigar innehavaren att teck-
na en ny aktie i Dicot under teckningsperioden 1 juni till 15 
juni 2022. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptio-
ner kan Bolaget tillföras upp till 57,1 MSEK beroende på 
utnyttjandekurs. Givet aktiekursen vid årets slut skulle fullt 
utnyttjande innebära cirka 19 MSEK. 

För att säkerställa bolagets fortsatta verksamhet arbetar 
styrelsen och ledningen fortlöpande aktivt med att identi-
fiera och möjliggöra olika finansieringsalternativ som till 
exempel bidragsfinansiering, nyemission och annan typ 
av kapitaltillskott. Bolaget har även möjlighet att begränsa 
kostnader och åtaganden om det skulle bli nödvändigt. 

Styrelse och ledning ser att bolaget under 2022, förutom 
likviden från det ovan beskrivna teckningsoptionspro-
grammet, kommer att behöva ytterligare rörelsekapital. 
Dicot har därför redan inlett arbetet med att ta fram olika 
finansieringsmöjligheter som på bästa sätt gynnar samtli-
ga intressenter. Bolagets långsiktiga finansiella plan är att 
fram till klinisk fas 2a löpande ta in det kapital som krävs 
för att täcka kassaflödet, och därefter att tillsammans med 
partners finansiera vidareutvecklingen till en kommersiell 
produkt.

Ägare Antal aktier Andel av total
Avanza Pension 14 140 023 13,74%

Nordnet Pensionsförsäkring 3 390 597 3,30%

Bengt Walfridson, direkt och via bolag 3 283 012 3,19%

Jarl Wikberg 2 946 696 2,86%

Ålandsbanken 2 906 000 2,82%

Rune Löderup 2 350 269 2,28%

Futur Pension 1 512 334 1,47%

Michael Zell 1 500 000 1,46%

Asparusova Dental Consulting AB 1 091 545 1,06%

Gynningskust Holding AB 1 078 569 1,05%

Övriga 68 701 161 66,76%

Total 102 900 206 100,00%

Ägarförteckning per 31 december 2021

Uppgifter hämtade från Euroclear.

Flerårsjämförelse

KSEK 2021 2020 2019 2018 2017
Nettoomsättning 0 0 0 0 0

Resultat efter finansiella poster −27 175 −17 541 −13 369 −6 343 −1 517

Soliditet (%) 89,23 90,97 90,97 83,11 −15,26
Se noter för definition av nyckeltal.

Förslag till vinstdisposition

Balanserad förlust −39 003 838

Överkursfond 81 667 198

Årets förlust −27 174 862

Totalt 15 488 498

Disponeras så att i ny räkning överföres 15 488 498

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor)

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrig hänvisas till efterföljande 
resultat- och balansräkning med tillhörande noter. 
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Resultaträkning

SEK Not 2021 2020

Rörelsens intäkter
Övriga rörelseintäkter 2 79 402 20 672

Summa rörelsens intäkter 79 402 20 672

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader 3 −23 852 012 −15 086 197

Personalkostnader 4 −3 275 963 −2 433 637

Av- och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar −7 553 −1 816

Övriga rörelsekostnader −114 895 −42 749

Summa rörelsens kostnader −27 250 423 −17 564 399

Rörelseresultat −27 171 021 −17 543 727

Resultat från finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande poster 29 8 470

Räntekostnader och liknande resultatposter −3 870 −5 914

−3 841 2 556

Resultat efter finansiella poster −27 174 862 −17 541 171

Årets resultat −27 174 862 −17 541 171

Resultat per aktie

SEK 2021 2020

Resultat efter skatt −27 174 862 −17 541 171

Antal aktier på balansdagen 102 900 206 43 668 398

Genomsnittligt antal aktier 52 010 577 28 589 473

Resultat per genomsnittligt antal aktier, SEK −0,52 −0,61

Balansräkning

SEK Not 31 dec 2021 31 dec 2020

TILLGÅNGAR
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer 5 28 395 35 948

28 395 35 948

SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 28 395 35 948

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Varulager mm
Förskott från leverantörer 781 -

781 0
Kortfristiga fordringar
Övriga fordringar 1 088 864 904 804
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 321 298 341 996

1 410 262 1 246 800

Kassa och bank 30 328 275 20 327 337
SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 31 739 318 21 574 137

SUMMA TILLGÅNGAR 31 767 713 21 610 085

EGET KAPITAL OCH SKULDER
EGET KAPITAL
Bundet eget kapital
Aktiekapital 6 12 862 526 5 458 550

12 862 526 5 458 550
Fritt eget kapital
Överkursfond 81 667 198 53 204 568
Balanserat resultat −39 003 838 −21 462 667
Årets resultat −27 174 862 −17 541 171

15 488 498 14 200 730

SUMMA EGET KAPITAL 28 351 024 19 659 280

KORTFRISTIGA SKULDER
Leverantörsskulder 2 575 319 1 487 971
Övriga skulder 185 409 94 977
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 655 961 367 857
SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER 3 416 689 1 950 805

SUMMA EGET KAPITAL OCH  SKULDER 31 767 713 21 610 085
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SEK 31 dec 2021 31 dec 2020

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster −27 174 862 −17 541 171
Justeringar för avskrivningar 7 553 1 816
Övriga ej kassaflödespåverkande poster - 64 341
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital −27 167 309 −17 475 014

Kassaflöde från förändring i rörelsekapital
Förändringar av varulager och pågående arbeten - 438 197
Förändringar av kortfristiga fordringar −164 243 98 346
Förändringar av kortfristiga skulder 1 465 884 681 427
Kassaflöde från den löpande verksamheten −25 865 668 −16 257 044

Investeringsverksamheten
Investeringar i materiella anläggningstillgångar - −37 764
Kallsaflöde från investeringsverksamheten 0 −37 764

Finansieringsverksamheten
Nyemission 35 857 606 24 394 473
Incitamentsprogram, teckningsoptioner 9 000 4 646
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 35 866 606 24 399 119

Årets förändring i likvida medel 10 000 938 8 104 311

Likvida medel vid periodens början 20 327 337 12 223 026
Likvida medel vid periodens slut 30 328 275 20 327 337

Förändring av eget kapital

SEK Aktiekapital Överkursfond
Övrigt fritt 

eget kapital
Summa 

eget kapital

Ingående balans per 1 jan 2020 2 045 091 32 219 907 −21 462 666 12 801 332
Teckningsoptionsprogram - 4 646 - 4 646
Nyemission 3 413 459 25 964 761 - 29 378 220
Emissionskostnader - −4 983 747 - −4 983 747
Årets resultat - - −17 541 171 −17 541 171
Utgående balans per 31 dec 2020 5 458 550 53 204 567 −39 003 837 19 659 280

Ingående balans per 1 jan 2021 5 458 550 53 204 567 −39 003 837 19 659 280
Teckningsoptionsprogram - 9 000 - 9 000
Nyemission 7 403 976 33 011 172 - 40 415 148
Emissionskostnader - −4 557 542 - −4 557 542
Årets resultat - - −27 174 862 −27 174 862
Utgående balans per 31 dec 2021 12 862 526 81 667 197 −66 178 699 28 351 024

Ovillkorade aktieägartillskott uppgår per balansdagen till 1 331 159 kronor (1 331 159 kronor).

Kassaflödesanalys

Not 1 − Redovisnings- och värderingsprinciper

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

Värderingsprinciper

Fordringar
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas 
inflyta.

Övriga tillgångar, avsättningar och skulder
Övriga tillgångar, avsättningar och skulder har värderats 
till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

Intäktsredovisning
Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhål-
lits eller kommer att erhållas och redovisas i den omfatt-
ning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer 
att tillgodogöras bolaget och intäkterna kan beräknas på ett 
tillförlitligt sätt.

Statligt stöd
Statligt stöd redovisas till verkligt värde när det finns rim-
lig säkerhet att stödet kommer att erhållas och att bolaget 
kommer att uppfylla alla därmed sammanhängande villkor. 
Erhållna bidrag redovisas som övriga rörelseintäkter i 
resultaträkningen.

Immateriella anläggningstillgångar
Företaget använder kostnadsföringsmodellen avseende 
internt upparbetade immateriella anläggningstillgångar. Det 
innebär att alla utvecklingskostnader kostnadsförs löpande.

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaff-
ningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar 
och eventuella nedskrivningar. Tillgångarna skrivs av 
linjärt över tillgångarnas bedömda nyttjandeperiod förutom 
mark som inte skrivs av. Nyttjandeperioden omprövas per 
varje balansdag. Följande nyttjandeperioder tillämpas:

Inventarier, verktyg och maskiner  5 år

Låneutgifter
De låneutgifter som uppkommer då företaget lånar kapital 
kostnadsförs i resultaträkningen i den period de uppstår.

Inkomstskatt
Aktuell skatt är inkomstskatt för innevarande räkenskapsår 
som avser årets skattepliktiga resultat och den del av tidi-
gare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte har redovi-
sats. Aktuell skatt värderas till det sannolika beloppet enligt 
de skattesatser och skatteregler som gäller på balansdagen.

Uppskjuten skatt avseende framtida skatteeffekter redovi-
sas inte i resultat- och balansräkningarna. Det totala out-
nyttjade underskottet uppgår till 84 612 (51 333) KSEK. 
Mot bakgrund av att bolaget löpande redovisat förluster 
och det föreligger en viss osäkerhet när det uppstår skatte-
mässiga överskott redovisas ingen uppskjuten skattefordran 
hänförlig till underskottsavdraget.
.

Noter

Not 2 − Övriga rörelseintäkter

SEK 2021 2020

Övriga rörelseintäkter uppdelade på intäktsslag

Vinst vid avyttring av anläggningstillgångar 29 500 -

Valutavinster 49 902 20 672

79 402 20 672
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Not 4 − Personal

2021 2020

Medelantalet anställda
Medelantalet anställda bygger på av bolaget betalda närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid.

Medelantal anställda har varit 2 1

        varav kvinnor 1 0

        varav män 1 1

Löner, ersättningar mm.
Löner, ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader har utgått med följande belopp:

Styrelse och VD

        Löner och ersättningar 2 346 102 2 140 254

2 346 102 2 140 254

Övriga anställda

        Löner och ersättningar 398 240 0

        Pensionskostnader 74 050 0

472 290 0

Sociala kostnader 425 212 234 102

Summa styrelse och övriga 3 243 604 2 374 356

Not 3 − Ersättning till revisorer

SEK 2021 2020

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Revisionsuppdrag 116 240 231 910

116 240 231 910
Med revisionsuppdrag avses revisors arbete för den lagstadgade revisionen och med revisionsverksamhet olika typer av 
kvalitetsäkringstjänster. Övriga tjänster är sådant som inte ingår i revisionsuppdrag, revisionsverksamhet eller skatterådgivning.

Styrelseledamöter och ledande
befattningshavare

Grundlön / styrelsearvode Konsultarvode
2021 2020 2021 2020

Eva Sjökvist Saers (ordf fr o m 2021-02-09) 69 167 - - -
Mikael von Euler-Chelpin 50 000 50 000 - -
Ebba Florin-Robertsson 50 000 50 000 87 400 47 500
Per-Göran Gillberg (ledamot fr o m 2021-05-25) - - 42 230 -
Claes Post 50 000 - - -
Lena Söderström 50 000 50 000 4 550 59 799
Lars O Jonsson (ordf t o m 2021-02-09, ledamot 
t o m 2021-05-25)

83 333 100 000 - -

Jarl Wikberg 25 000 50 000 42 750 255 196
Göran Beijer, verkställande direktör 1 964  436 1 811 088 - -

2 341 936 2 111 088 176 930 362 495
I avtalet med den verkställande direktören finns en överenskommelse om sex månaders uppsägningstid vid uppsägning från den anställdes sida och tolv månader vid uppsägning från arbetsgivarens sida. 

Not 5 − Inventarier, verktyg och installationer

SEK 2021 2020

Ingående anskaffningsvärde 37 764 -
Inköp - 37 764
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 37 764 37 764

Ingående avskrivning −1 816 -
Årets avskrivningar −7 553 −1 816
Utgående ackumulearde avskrivningar −9 369 −1 816

Utgående redovisat värde 28 395 35 948

Not 6 − Upplysningar om aktiekapital

Antal  aktier Kvotvärde per aktie

Antal/värde vid årets ingång 43 668 398 0,125
Nyemission 59 231 808 0,125
Antal/värde vid årets utgång 102 900 206 0,125

Aktien är sedan 20 juni 2018 noterad på Spotlight Stock Market under 
namnet DICOT. Antal aktieägare 31 december 2021 var 2782.

Totalt har bolaget fem optionsprogram enligt tabellen ned-
an. Priset för teckningsoptionerna och framtida tecknings-
kurs är framräknat baserat på Black & Scholes modell. 

Någon förmån för teckningsoptionsinnehavarna föreligger 
inte och därmed inte heller några hänförliga kostnader för 
bolaget.

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

2021/2026 750 000 4,10 2024-06-01 – 2026-06-01

2021/2022 (TO3) 38 068 461 0,125 – 1,50 2022-06-01 – 2022-06-15

Not 7 − Definition av nyckeltal

Nyckeltal

 Soliditet (%) Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) 
i procent av balansomslutning.

 Nettoomsättning Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

 Resultat efter 
 finansiella poster Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före skatter. 
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Uppsala den dag som framgår av vår elektroniska underskrift 

Vår revisionsberättelse har lämnats den dag som framgår av vår elektroniska underskrift. 
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Lars Kylberg
Auktoriserad revisor

Eva Sjökvist Saers
Styrelseordförande

Ebba Florin-Robertsson
Ledamot

Per-Göran Gillberg
Ledamot

Claes Post
Ledamot

Lena Söderström
Ledamot

Mikael von Euler-Chelpin
Ledamot

Elin Trampe
Verkställande direktör

Not 8 − Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång

  I februari offentliggör Dicot att IP-portföljen förstärks 
genom identifiering och dokumentation av tio nya möjli-
ga patenterbara tillgångar som skulle kunna förlänga det 
immaterialrättsliga skyddet till minst 2042.

  Dicots studieresultat presenteras på European Society 
for Sexual Medicines årliga kongress.

  Björn Petersson tillträder som CFO 7 mars.

  Elin Trampe tillträder som VD 1 april. Tidigare VD 
Göran Beijer kvarstår som konsult.

   17 mars fattade Spotlight Stock Markets disciplin-
nämnd beslut om att ålägga Dicot ett vite om 100 000 

SEK. Nämnden anser att Bolaget inte offentliggjort infor-
mation rörande en företrädesemission hösten 2021 korrekt. 

 
  6 april meddelar bolaget att man prioriterar utveck-

lingen av en oral läkemedelskandidat inför fas 1-studie, 
efter utvärdering av två formuleringsalternativ. Det gör att 
tidsplanen för start av första studie i människa revideras till 
mitten av 2023.

 
  I början av april föreslår Dicots valberedning att Fredrik 

Buch och Michael Zell väljs in som nya styrelseledamöter 
vid årsstämman den 24 april.

Revisionsberättelse

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Dicot AB 
för år 2021. Bolagets årsredovisning ingår på sidorna 11-20 
i detta dokument.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i 
enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsen-
tliga avseenden rättvisande bild av Dicot AB:s finansiella 
ställning per den 31 december 2021 och av dess finansiella 
resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. 
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens 
övriga delar.

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resul-
taträkningen och balansräkningen för Dicot AB.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on 
Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar 
enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revi-
sorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Dicot AB 
enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort 
vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga 
och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Upplysning av särskild betydelse
Vi vill fästa uppmärksamheten på upplysningarna i förvalt-
ningsberättelsen där styrelsen ger sin syn på bolagets fort-
satta finansiering och förmåga att fortsätta verksamheten 
enligt företagsledningens och styrelsens intentioner.

Styrelsen beskriver där olika finansieringsalternativ och 
även möjligheten att begränsa bolagets kostnader och åta-
ganden. Där framgår även att styrelsens bedömning är att 
bolaget, utöver likvida medel från teckningsoptionspro-
grammet och för att säkerställa bolagets fortsatta verksam-
het, även kommer behöva ytterligare rörelsekapital samt 
att arbetet med denna kapitalanskaffning inletts. Vi har inte 
modifierat vårt uttalande med anledning av detta.

Annan information än årsredovisningen
Detta dokument innehåller även annan information än 
årsredovisningen och återfinns på sidorna 1-10. Det är 
styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för 
denna andra information.

Vårt uttalande avseende årsredovisningen omfattar inte 
denna information och vi gör inget uttalande med bestyr-
kande avseende denna andra information.

I samband med vår revision av årsredovisningen är det 
vårt ansvar att läsa den information som identifieras ovan 
och överväga om informationen i väsentlig utsträckning 
är oförenlig med årsredovisningen. Vid denna genomgång 
beaktar vi även den kunskap vi i övrigt inhämtat under 
revisionen samt bedömer om informationen i övrigt verkar 
innehålla väsentliga felaktigheter.

Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende den-
na information, drar slutsatsen att den andra informationen 
innehåller en väsentlig felaktighet, är vi skyldiga att rap-
portera detta. Vi har inget att rapportera i det avseendet.

Styrelsens och verkställande 
direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har an-
svaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger 
en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen 
och verkställande direktören ansvarar även för den inter-
na kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta 
en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga 
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller 
misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen 
och verkställande direktören för bedömningen av bolagets 
förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är 
tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att 
fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fort-
satt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte 
om styrelsen och verkställande direktören avser att likvide-
ra bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har något 
realistiskt alternativ till att göra något av detta.

Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om 
huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller nå-
graväsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegen-
tligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse 
som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög 
grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision 
som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid 
kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan 
finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter 
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eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller 
tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska 
beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen.

En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av 
årsredovisningen finns på Revisorsinspektionens webb-
plats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna 
beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

Rapport om andra krav enligt lagar 
och andra författningar

Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört 
en revision av styrelsens och verkställande direktörens 
förvaltning för Dicot AB för år 2021 samt av förslaget till 
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt 
förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens 
ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för 
räkenskapsåret.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. 
Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Re-
visorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Dicot AB 
enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort 
vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga 
och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens och verkställande 
direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till disposi-
tioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag 
till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av 
om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som 
bolagets verksamhetsart, omfattning och risker ställer på 
storleken av bolagets egna kapital, konsolideringsbehov, 
likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltnin-
gen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland an-

nat att fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation, 
och att tillse att bolagets organisation är utformad så att 
bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomis-
ka angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande 
sätt. Den verkställande direktören ska sköta den löpande 
förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar 
och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för 
att bolagets bokföring ska fullgöras i överensstämmelse 
med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett 
betryggande sätt.

Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och 
därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta re-
visionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna 
bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande di-
rektören i något väsentligt avseende:

• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon 
försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot 
bolaget

• på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, 
årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till disposi-
tioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt utta-
lande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma 
om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen ga-
ranti för att en revision som utförs enligt god revisionssed 
i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försum-
melser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bo-
laget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst 
eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen.

En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av 
förvaltningen finns på Revisorsinspektionens webbplats: 
www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna 
beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

Uppsala den dag som framgår av vår 
elektroniska underskrift.

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
Lars Kylberg

Auktoriserad revisor
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