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Delårsrapport 1 oktober – 31 december 2018
•

Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) KSEK

•

Resultat efter finansiella poster uppgick till -3 405 (-910) KSEK

•

Resultat per aktie uppgick till -0,44 (-0,19) SEK

Rapportperiod 1 januari – 31 december 2018
•

Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) MSEK

•

Resultatet före och efter skatt uppgick till -6 343 (-1 517) KSEK

•

Resultat per aktie uppgick till -1,00 (-0,32) SEK

•

Dicot tecknade ett nytt samarbetsavtal med Sveriges största forskningsinstitut
RISE i Södertälje.

Kort om Dicot AB
Dicots affärsidé är att utveckla produkten LibiguinTM 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. För mer information se www.dicot.se.

DICOT AB

Väsentliga händelser under rapportperioden
Dicot har förstärkt organisationen genom att teckna avtal med Dr. Elin Gahm vid
Landstinget i Uppsala som är specialist i allmänmedicin och vidareutbildad inom
sexologi. Detta innebär att Dicot tillförs värdefull klinisk kompetens inom vårt
verksamhetsområde.
Dicot har tecknat ett nytt samarbetsavtal med RISE i Södertälje. Avtalet innebär att
RISE kommer bidra i olika steg inom utvecklingen av LibigiunTM som en aktiv
substans för behandling av sexuella dysfunktioner. RISE har ett stort och brett
kunnande inom läkemedelsutveckling. I och med samarbetet ska RISE fortsätta
utveckla metoder för uppskalning från råvara till produktion av intermediat så att
produkten kan produceras storskaligt på bästa sätt.
RISE är ett oberoende statligt forskningsinstitut som erbjuder unik expertis och ett
100-tal test- och demonstrationsmiljöer för att framtidssäkra teknologier, produkter
och tjänster. 2700 medarbetare driver och stöder alla typer av innovationsprocesser
och samverkar med akademi, näringsliv och samhälle i det svenska
innovationssystemet.

Kommentar av Göran Beijer, vd Dicot
2018 kommer att gå till historien som det år vi tog avstamp i
en framgångsrik nyemission och börsintroduktion för att
utveckla vår läkemedelskandidat Libiguin för behandling av
erektionssvikt och för tidig utlösning hos män.
Libiguin, som har sitt ursprung i folkmedicinsk användning på
Madagaskar, kommer att bli ett helt nytt sätt att behandla
både erektionssvikt och för tidig utlösning då effekten av
läkemedlet varar betydligt längre än de produkter som finns
på marknaden idag genom en ny verkningsmekanism. Den
globala marknaden för erektionssvikt domineras idag av
Viagra och Cialis och för indikationen för tidig utlösning finns endast ett läkemedel
godkänt i EU och inget i USA. Den totala marknaden uppskattas i dagsläget till ca 60
miljarder kronor och fortsatt tillväxt sker bl.a. genom en åldrande befolkning.
Vårt projekt för utveckling av Libiguin har tagit flera steg sedan emissionen i juni.
Långsiktigt är råvaruförsörjning viktig för projektet. Genom ett samarbete med ett
afrikanskt företag säkerställer vi försörjningen av råvara. Myndighetskrav behöver
uppfyllas innan råvara importeras vilket också tillgodoses genom vår partner i Afrika.
Under året har vi signerat ytterligare två avtal med samarbetspartners, RISE i
Södertälje och Anthem Bioscience i Bangalore i Indien. Samarbetet pågår för fullt när
det gäller att producera startmaterial på RISE som sedan skeppas till Bangalore för
att syntes till slutgiltigt läkemedel ska genomföras. Genom dessa partners har vi
säkerställt vår supply chain / produktionskedja så att vi kan försörja framtida
marknader med läkemedel efter att godkännande har erhållits.
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Det prekliniska arbetet innehåller det viktiga toxikologiska testprogrammet som pågår
på Anthem Bioscience som tidigare rapporterats och är en avgörande faktor för att
ansöka om att starta fas 1 studier. Formuleringsarbete för att ta fram en möjlig oral
beredning har startats och studier har genomförts och fortsätter med våra partners
RISE och Anthem Bioscience. Libiguinets verksamhetsmekanism dvs. de
egenskaper som t.ex. gör att effekten av behandlingen varar betydligt längre än
dagens produkter studeras tillsammans med Wageningen Universitet i Holland.
Under året har företagets organisation stärkts och en ledningsfunktion har skapats
med ett gediget kunnande av läkemedelsutveckling, projektledning samt klinisk
kompetens dvs. behandling av män med erektionssvikt och för tidig utlösning.
En marknadsstudie som genomförts med en extern partner under 2018 visar att
erektionssvikt är en mycket stor indikation och drabbar mer 50 % av män i
åldersgruppen 50-80 år samtidigt som andelen män som söker och får behandling är
drygt 10 %.
För tidig utlösning är ett problem för 20-25 % av alla män i åldersgruppen 18-65 år.
Idag finns inget läkemedel registrerat för indikationen i USA och det som finns i EU
har brister. Marknaden förväntas växa med 8 % per år och nå ca 20 miljarder kronor
år 2022.
Som vid all framställning av läkemedel tar varje steg i utvecklingsarbetet lång tid, där
varje steg är nödvändigt för att nå läkemedelsgodkännande. Under 2019 kommer
fokus ligga på att fortsatt driva våra planerade prekliniska aktiviteter i
läkemedelsutvecklingen för att ta oss till kommande fas1studie. Parallellt kommer jag
att fortsätta stärka kompetensen i bolaget och kommunikationen med våra aktieägare
och samarbetspartners.
Göran Beijer
Verkställande direktör

Finansiell information
Årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig på bolagets hemsida www.dicot.se
senast tre veckor före årsstämman och kan då även rekvireras från bolaget via
info@dicot.se.
Kommande rapporttillfällen
Årsstämma kommer att hållas torsdagen den 16 maj 2019 klockan 15.00 i UPPSALA.
2019-02-27
2019-05-16
2019-05-16
2019-08-29
2019-11-28
2020-02-27

Bokslutskommuniké 2018
Delårsrapport 1 2019
Årsstämma
Delårsrapport 2 2019
Delårsrapport 3 2019
Bokslutskommuniké 2019

Förslag till utdelning
Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2018.
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Delårsrapporten har inte granskats av bolagets revisor.

Kontaktinformation
Göran Beijer vd
goran.beijer@dicot.se
0706-636009
www.dicot.se

Dicot AB (publ)
Dag Hammarskjölds Väg 30
752 37 UPPSALA
SVERIGE

Uppsala 27 februari 2019
Verkställande direktören på uppdrag av styrelsen

Kommentar till resultat och bolagets finansiella ställning
Utvecklingsarbetet löper enligt upplagd plan och utgifter för utvecklingsarbetet och löpande
kostnader följer budget.
Redovisningsprinciper
Redovisningen är upprättad i enlighet med Årsredovisningslagen och
Bokföringsnämndens allmänna råd, BFNAR 2012:1 Årsredovisning och
koncernredovisning (K3). Övriga tillämpade redovisningsprinciper framgår av
årsredovisningen för 2017.
Ändrade redovisningsprinciper
Under 2018 har bolaget bytt princip avseende aktivering av immateriella tillgångar. Bolaget
har bytt från aktiveringsprincipen till kostnadsföringsprincipen. Förändringen tillämpas
retroaktivt innebärande att jämförelseåren har räknats om.
Likvida medel
Likvida medel vid periodens slut uppgick till 9,1 (0,9) MSEK.
Resultat per aktie
Resultat per aktie för rapportperioden uppgick till -0,44 (-0,40) SEK och för helåret uppgick
det till -1,00 (-0,32) SEK.
Aktien
Dicot listades på Spotlight Stock Market den 20 juni 2018. Per den 31 december 2018
uppgick antalet aktier till 7 790 823 stycken. Kvotvärdet är 0,125 kronor.
Finansiering
Under 2017 och 2018 har bolaget erhållit bidrag från Vinnova. Utbetalningen under 2018
har varit 450 000 (750 000) kronor.
Under april 2018 gjordes en fondemission och aktiekapitalet ökade med 534 285 kronor till
593 650 kronor. Därefter genomfördes en aktiesplit 80:1 varvid antalet aktier ökade med
4 689 835 till 4 749 200 aktier med ett kvotvärde om 0,125 kronor.
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I maj 2018 skedde en konvertering av utestående skuldebrev och antalet aktier ökade med
401 623 till 5 150 823 aktier och aktiekapitalet ökade med 50 202,875 kronor till
643 852,875 kronor.
Vid bolagsstämman i april 2018 beslöts att inrätta ett teckningsoptionsprogram riktat till
styrelse och ledning. Totalt tecknades 248 000 teckningsoptioner vilka vid fullt nyttjande
berättigar till teckning av 248 000 aktier.
I samband med listning av Dicot vid Spotlight Stock Market i juni 2018 genomfördes en
spridningsemission till gamla och nya aktieägare. Emission blev övertecknad, 168 %, och
styrelsen beslöt därför att nyttja den utfärdade övertilldelningsoptionen och utvidga
emissionen med ytterligare 440 000 aktier. 2 640 000 aktier emitterades och uppgår totalt
till 7 790 823 aktier. Aktiekapitalet ökade med 330 000 kronor till 973 852,875 kronor.
Antalet aktieägare var efter listningen på Spotlight Stock Market cirka 700. Genom
emissionen tillfördes Dicot 12,1 miljoner kronor efter emissionskostnader.
För att säkerställa bolagets fortsatt höga utvecklingstakt och förvaltning utvärderar
styrelsen och ledningen fortlöpande olika finansieringsalternativ. Detta kan ske genom att
bolaget erhåller bidragsfinansiering, beslutar om nyemission eller annan typ av
kapitaltillskott.
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RESULTATRÄKNINGAR
KSEK

Övriga intäkter
Nettoresultat
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Summa rörelsens kostnader
Rörelseresultat
Resultat från finansiella poster
Resultat efter finansiella poster
Periodens resultat

2018
okt-dec

2017
okt-dec

2018
helår

2017
helår

100
100
-2 906
-615
-3 521
-3 421
16
-3 405
-3 405

500
500
-1 415
0
-1 415
-915
5
-910
-910

450
450
-5 002
-1 806
-6 808
-6 358
15
-6 343
-6 343

750
750
-2 272
0
-2 272
-1 522
5
-1 517
-1 517

2018
31 dec

2017
31 dec

BALANSRÄKNINGAR
KSEK

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Summa finansiella anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
Summa tillgångar

129
129

0
0

770
9 072
9 842
9 971

325
867
1 192
1 192

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Kortfristiga skulder
Summa eget kapital och skulder

8 287
1 684
9 971

-182
1 374
1 192

2018
helår

2017
helår

-6 478
0
14 683
8 205
867
9 072

-1 514
0
2
-1 512
2 379
867

KASSAFLÖDESANALYSER I SAMMANDRAG
KSEK
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Kassaflöde från investeringsverksamheten
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Periodens kassaflöde
Likvida medel vid periodens ingång
Likvida medel vid periodens utgång
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FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL
Aktiekapital

Ej
registrerat
aktiekapital

53
6

6
-6

Belopp per 2017-01-01
Registrerat aktiekapital
Nyemitterade teckningsoptioner
Årets resultat
Belopp per 2017-12-31

Övrigt fritt
eget kapital

Summa eget
kapital

2 564

-1 290

1 333

59

0

2 566

-1 517
-2 807

2
-1 517
-182

Aktiekapital

Ej
registrerat
aktiekapital

Överkursfond

Övrigt fritt
eget kapital

Summa eget
kapital

-2 807

-182
0
1 600
13 596
-1 478
13
1 081
-6 343
8 287
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FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL
Belopp per 2018-01-01
Fondemission
Konvertibellån
Nyemission
Emissionskostnader
Teckningsoptionsprogram
Erhållet aktieägartillskott
Årets resultat
Belopp per 2018-12-31

Överkursfond

59
535
50
330

0

2 566
-535
1 550
13 266
-1 478
13
1 081

974

0

16 463

-6 343
-9 150

2018
31 dec

2017
31 dec

-6 343
7 790 823
6 336 949
-1,00

-1 517
4 749 200
4 749 200
-0,32

RESULTAT PER AKTIE

Resultat efter skatt, TSEK
Antal aktier på balansdagen
Genomsnittligt antal aktier
Resultat per genomsnittligt antal aktier, SEK

Teckningsoptionerna, som vid fullt nyttjande berättigar till teckning om högst 409 200 aktier har högre teckningskurs än
aktuell börskurs varför resultat per aktie efter utspädning inte har beräknats.

7

Dicot AB 559006-3490
Bokslutskommuniké 2018

