BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2020
Dicot AB (publ) 559006-3490

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2020

-

Dicot AB 559006-3490

1

Innehåll
Översikt Bokslutskommuniké 2020...............................3
Kort om Dicot AB.............................................................4
VD kommenterar..............................................................5
Kommentarer till rapporten............................................6
Resultaträkning................................................................8
Balansräkning ..................................................................9
Kassaflödesanalys i sammandrag.................................9
Förändring av eget kapital............................................10
Resultat per aktie...........................................................10

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2020

-

Dicot AB 559006-3490

2

Bokslutskommuniké 2020
Dicot AB (publ) 559006–3490
FJÄRDE KVARTALET 2020

JANUARI – DECEMBER 2020

•

•

•
•

Nettoomsättningen uppgick till 0 KSEK
(556 KSEK)

•

•
•

•

•

•

Resultat per aktie uppgick till -0,10 SEK
(-0,22 SEK)

Väsentliga händelser under
rapportperioden
•

•

Resultatet efter finansiella
poster uppgick till -4 188 KSEK
(-3 530 KSEK)

Dicot informerar i maj om en retrospektiv studie
rörande den folkmedicinska användningen av
traditionella naturmedel vid behandling av sexuella
dysfunktioner på Madagaskar.
I maj meddelar Dicot att Coronapandemin orsakat
förseningar i leveranser av råvaran vilket lett
till att bolaget tappat några månader i projektets
utvecklingsplan.
Under årsstämman den 26 maj beslutar Dicot att
välja in Claes Post som styrelseledamot.
I juni kungörs att den företrädesemission om 21,8
MSEK före emissionskostnader (4,6 MSEK) som
bolaget genomfört tidigare under månaden blev
kraftigt övertecknad, och tecknades till totalt 326
procent.
I september meddelar bolaget att de första
resultaten från djurstudier utförda tillsammans med
Pelvipharm visade att Dicots läkemedelskandidat
LIB-01 gav en signifikant och dosberoende effekt
på erektion jämfört med placebo.
I oktober inleder Dicot tillsammans med den
sydafrikanska partnern Parceval Ltd ett samarbete
med projektet BioInnovation Africa för att
säkerställa hållbar och långsiktig leverans av
råmaterial till Dicots läkemedelskandidat.
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•

•

•

Nettoomsättningen uppgick till 0 KSEK
(631 KSEK)
Resultatet efter finansiella poster
uppgick till -17 541 KSEK
(-13 396 KSEK)
Resultat per aktie uppgick till -0,61 SEK
(-1,35 SEK)

Genom teckningsoptionerna av serie TO1 2019
tillförs Dicot i oktober ca 7,6 MSEK. Totalt
nyttjades 2 894 950 teckningsoptioner, motsvarande
ca 37,2 procent av utestående optioner.
Dicot producerar i november sin andra
storskaliga batch av läkemedelssubstans för
läkemedelskandidaten LIB-01. Effektivare
produktion har resulterat i 2,5 gånger mer substans
från samma mängd råvara som föregående batch.
Den 19 november 2020 adjungeras Eva Sjökvist
Saers till Dicots styrelse och samtidigt avgår Jarl
Wikberg.

Väsentliga händelser efter
rapportperioden
•

•
•

-

Under januari inleder bolaget sitt
toxikologiprogram. Det planeras pågå fram till
och med hösten 2021 och ska ligga till grund för
ansökan om kliniska försök.
I februari meddelar Dicot att man breddar
testningen av LIB-01 genom att utföra studier av för
tidig utlösning.
Vid en extra bolagsstämma den 9 februari väljs Eva
Sjökvist Saers till ny styrelseordförande i Dicot.
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Kort om Dicot AB
Dicot utvecklar läkemedelskandidaten LIB-01 (tidigare benämnt som Libiguin) 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 långt 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.
EREKTIONSSVIKT OCH FÖR TIDIG UTLÖSNING

upplevs ofta som ett betydande problem för mannen
och hans partner, och leder inte sällan till depression, ångest och relationsproblem. Endast 25 procent av svenska män med erektionsproblem 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 sexuella dysfunktioner omfattar för närvarande
huvudsakligen erektionssvikt och förtidig utlösning
och marknaden värderades 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,
kom i slutet av 1990-talet och 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.
1

DET FINNS FÖR NÄRVARANDE få

effektiva behandlingar av för tidig utlösning på marknaden och patienter har rapporterats uppleva biverkningar såsom
yrsel, diarré och sömnsvårigheter.

DET FINNS ETT TYDLIGT behov

av nya, moderna
läkemedel med längre effekttid, färre biverkningar
och som fungerar även för personer med underliggande sjukdomar.
DICOTS LÄKEMEDELSKANDIDAT avses

marknadsföras för behandling av båda dysfunktionerna, såväl
individuellt som i kombination. Såvitt Dicot känner
till skulle en sådan behandling av båda tillstånden
samtidigt vara unik.
UTVECKLINGEN AV LÄKEMEDELSKANDIDATEN

LIB-01 planeras ske i egen regi fram till fas 2-studier. 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.
För mer information se www.dicot.se.

Fugl-Meyer, K: Manlig sexuell dysfunktion: inte bara en fråga om potens. Läkartidningen. 2009 Sep 23-29;106(39):2453-9.

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2020

-

Dicot AB 559006-3490

4

VD kommenterar
Utvecklingsplanen för året var ambitiös och jag kan nu
konstatera att vi lyckats nå våra viktigaste mål och kunnat
följa vår utvecklingsplan utan större förseningar. Året 2020
har dock präglats av den allt närvarande pandemin och
naturligtvis har det påverkat oss på Dicot precis som alla
andra i samhället.
DETTA ÅR HAR tveklöst

varit annorlunda, men teamet här i Sverige
har anpassat sig efter nya förhållnings- och arbetssätt och fungerat
oklanderligt. Samarbetet med våra partners i Sydafrika, Frankrike och
Indien har också fortsatt på ett mycket tillfredsställande sätt. Dicots
partner Anthem Bioscience stängde förvisso ner sin verksamhet någon
månad under våren och detta medförde tidstapp i arbetet. Även det
inbegripet kan jag nu konstatera att vi lyckats nå våra viktigaste mål
under 2020.
LÄKEMEDELSUTVECKLING är

en omfattande och tidskrävande
process som kräver kapital i flera omgångar och emissioner är vår
viktigaste kapitaliseringsform. Under våren genomförde vi därför en
företrädesemission och glädjande tecknades den till 326 procent.
MÅLET ÄR ATT vår

läkemedelskandidat ska bli ett globalt registrerat
preparat för en bättre behandling av erektionssvikt och för tidig
utlösning, och visionen är att vara förstahandsvalet för 500 miljoner
män runt om i världen. Men varje mål måste brytas ner i faser för att
kunna realiseras.

VI ÄR NU i

ett mycket spännande fas där vi växlar upp och ökar
industrialiseringen av verksamheten. Under slutet på december
inledde vi vårt toxikologiprogram som ligger till grund för vår
kommande ansökan om kliniska studier på människa och under
februari beslutade vi om breddning av testning av LIB-01 inom
området för tidig utlösning.

”Emissionen
tecknades
till 326%”

JAG VILL OCKSÅ passa

på att introducera vår nya ordförande
Eva Sjökvist Saers som med sin långa och breda erfarenhet av
styrelsearbete nu tar över ordförandeposten. (läs gärna mer om Eva på
vår nylanserade hemsida). Jag vill avslutningsvis tacka alla aktieägare
för ert fortsatta stöd och givetvis hälsa nya aktieägare
varmt välkomna.

Göran Beijer, VD
Uppsala i februari 2021
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Kommentarer till rapporten
Utvecklingsarbetet löper enligt upplagd plan och rörelsens kostnader för fjärde kvartalet
ligger i linje med föregående år 4 193 KSEK (4 072). Under perioden januari – december
uppgick rörelsens kostnader till 17 543 KSEK (13 951). Ökningen består av inköp och
konsulttjänster i läkemedelsprojektet under årets första kvartal.

Redovisningsprincip

Finansiering

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Under årets andra kvartal genomfördes en emission
av aktier och teckningsoptioner med företrädesrätt
för bolaget befintliga aktieägare. Företrädesemissionen om 21,8 MSEK före emissionskostnader (som
uppgick till 4,6 MSEK) blev kraftigt övertecknad,
emissionen tecknades till totalt 326 procent. Aktiekapitalet ökade därmed med 2 726 788 SEK.

Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört
med föregående år.
Se bolagets årsredovisning från 2019 för mer
information.

Likvida medel
Likvida medel vid periodens slut uppgick till 20,3
(14,0) MSEK.

Resultat per aktie
Resultat per aktie för rapportperioden 2020 uppgick
till -0,61 (-1,35) SEK och för perioden oktober-december till -0,10 (-0,22) SEK.

Aktien
Dicot AB listades på Spotlight Stock Market den
20 juni 2018. Per den 31 december 2020 uppgick
antalet aktier till 43 668 398 stycken. Kvotvärdet är
0,125 kronor.

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2020

Under fjärde kvartalet tillfördes bolaget 7,6 MSEK
före emissionskostnader (som uppgick till 0,4
MSEK) genom teckningsoptionerna av serie TO1
2019. Totalt nyttjades 2 894 950 teckningsoptioner, motsvarande cirka 37,2 procent av utestående
teckningsoptioner för teckning av 5 326 701 aktier
till teckningskursen 1,42 SEK per aktie.
Genom företrädesemissionen under årets andra
kvartal emitterades även 21 814 304 teckningsoptioner av serie 2021 (TO2) vilka berättigar till
teckning av 21 814 304 aktier i Bolaget. Teckningsperiod för TO2 är 17 till 31 mars 2021 och kan vid
fullt nyttjande tillföra Bolaget upp till 43,6 MSEK.
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.
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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.
Optionsprogram

Totalt har bolaget fyra optionsprogram enligt tabellen nedan:

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

21 814 304

0,125 – 2,00

2021-03-17 – 2021-03-31

2020/2021 (TO2)

Tid för aktieteckning

Årsstämma

Förslag till utdelning

Årsstämman kommer att hållas den 25 maj 2021
kl 10.00 i Uppsala. Årsredovisningen kommer att
finnas tillgänglig för allmänheten senast fr.o.m. 27
april på bolagets kontor med adress Kungsgatan 16,
Uppsala. Årsredovisningen kommer även att publiceras på www.dicot.se

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för
räkenskapsåret 2020.

Finansiell kalender
2021-04-27
2021-05-17
2021-05-25
2021-08-25
2021-11-18

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

Kontaktinformation

Årsredovisning 2020
Delårsrapport jan-mars 2021
Årsstämma
Delårsrapport jan-juni 2021
Delårsrapport jan-sept 2021

Dicot AB (publ)
Göran Beijer, VD					

Kungsgatan 16
goran.beijer@dicot.se				
753 32 Uppsala
0706-636009
www.dicot.se

Uppsala 24 februari 2021

Eva Sjökvist Saers
Styrelseordförande

Ebba Florin-Robertsson
Ledamot

Lars Jonsson
Ledamot

Claes Post
Ledamot

Lena Söderström
Ledamot

Mikael von Euler
Ledamot
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Resultaträkning
Okt-Dec

Okt-Dec

Helår

Helår

2020

2019

2020

2019

Övriga rörelseintäkter

-

556

-

631

Summa rörelsens intäkter

-

556

-

631

−3 564

−3 358

−15 086

−11 604

−620

-714

−2 434

−2 347

Av- och nedskrivningar

−2

-

−2

-

Övriga rörelsekostnader

−7

-

−21

-

Summa rörelsens kostnader

−4 193

−4 072

−17 543

−13 951

Rörelseresultat

−4 193

−3 516

−17 543

−13 320

5

−14

2

−76

−4 188

−3 530

−17 541

−13 396

KSEK
Rörelsens intäkter

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader

Resultat från finansiella poster

Periodens resultat
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Balansräkning
KSEK

31 dec 2020

31 dec 2019

Finansiella anläggningstillgångar

36

64

Summa anläggningstillgångar

36

64

1 247

1 784

Kassa och bank

20 327

12 223

Summa omsättningstillgångar

21 574

14 007

21 610

14 071

19 659

12 801

1 951

1 270

21 610

14 071

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar

SUMMA TILLGÅNGAR
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

Kassaflödesanalys i sammandrag
Okt-Dec

Okt-Dec

Helår

Helår

2020

2019

2020

2019

−4 600

−7 628

−16 257

−14 759

Kassaflöde från investeringsverksamheten

−38

-

−38

-

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

7 208

17 910

24 399

17 910

Periodens kassaflöde

2 570

10 282

8 104

3 151

Likvida medel vid periodens början

17 757

1 941

12 223

9 072

Likvida medel vid periodens slut

20 327

12 223

20 327

12 223

KSEK
Kassaflöde från den löpande verksamheten
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Förändring av eget kapital
KSEK

Aktiekapital Överkursfond

Ingående balans per 1 jan 2019

Övrigt fritt
eget kapital

Summa eget
kapital

974

15 380

−8 067

8 287

-

11

-

11

1 071

21 261

-

22 332

Emissionskostnader

-

−4 433

-

−4 433

Årets resultat

-

-

−13 396

−13 396

Utgående balans per 31 dec 2019

2 045

32 219

−21 463

12 801

Ingående balans per 1 jan 2020

2 045

32 219

−21 463

12 801

-

5

-

5

3 413

25 966

-

29 379

Emissionskostnader

-

−4 985

-

−4 985

Årets resultat

-

-

−17 541

−17 541

5 458

53 205

−39 004

19 659

Teckningsoptionsprogram
Nyemission

Teckningsoptionsprogram
Nyemission

Utgående balans per 31 dec 2020

Resultat per aktie
Okt-Dec

Okt-Dec

Helår

Helår

2020

2019

2020

2019

−4 188

−3 530

−17 541

−13 396

Antal aktier på balansdagen

43 668 398

16 360 728

43 668 398

16 360 728

Genomsnittligt antal aktier

41 877 081

16 360 728

28 589 473

9 933 299

−0,10

−0,22

−0,61

−1,35

KSEK
Resultat efter skatt

Resultat per genomsnittligt antal aktier, SEK
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