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

FÖRSTA KVARTALET 2022

•
•
•

Nettoomsättningen uppgick till 0 KSEK (0 KSEK)
Resultatet efter finansiella poster uppgick till
-9 346 KSEK (-8 468 KSEK)
Resultat per aktie uppgick till -0,09 SEK (-0,19 SEK)

Väsentliga händelser under
första kvartalet

Väsentliga händelser efter
rapportperioden

•

•

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

•

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.

•

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

•

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

I februari offentliggör Dicot att IP-portföljen
förstärks genom identifiering och dokumentation av
tio nya möjliga 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.

•

17 mars fattade Spotlight Stock Markets
disciplinnämnd beslut om att ålägga Dicot
ett vite om 100 000 SEK. Nämnden anser att
bolaget inte offentliggjort information rörande en
företrädesemission hösten 2021 korrekt.
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Kort om Dicot AB
Visionen är att LIB-01 ska 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.
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. Runt 30% av
patienterna anser att preparaten inte har önskvärd effekt.
Dessutom upplever många biverkningar som illamående,
magsmärtor och synstörningar. De har också kort verkningstid – 6 till 36 timmar – vilket minskar spontaniteten i
sexakten.

BEHOVET AV NYA LÄKEMEDEL VERIFIERAS av expertläkare inom sexualmedicin. 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 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.
För mer information se www.dicot.se.

1

Undersökning av IQVIA 2021 som omfattar marknaderna USA, Storbritannien, Tyskland, Frankrike och Norden.
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VD kommenterar
Nya patentmöjligheter, förstärkning av
ledningsgruppen och färska marknadssiffror som visar
en stor ökad efterfrågan på potensläkemedel. Det
är viktiga händelser under årets första kvartal. Och
trots att erektionsproblem är så vanligt, möter vi ofta
förvåning när vi lyfter fram att varannan man över 40 år
drabbas.
UNDER DETTA KVARTAL har vi påbörjat arbetet med att bredda
och förstärka Dicots ledning. Björn Petersson är vår nya CFO
sedan 7 mars och per 1 april tog jag över vd-rollen, samtidigt
som tidigare vd Göran Beijer arbetar kvar som konsult i bolagets
ledning. I början av april kunde jag också meddela att vi förstärker
ledningen med Dr Charlotta Gauffin som Chief Scientific Officer.
FÖR ATT VARA KOSTNADSEFFEKTIVA och minimera stora fasta

kostnader, men samtidigt kunna nyttja ledande kompetens inom
olika områden, är Dicot en så kallad ”virtuell organisation”. Det
betyder en liten men stark ledningsgrupp som koordinerar arbetet
och som upphandlar tjänster på en global arena allt eftersom de
behövs.

ÄVEN OM VI BEFINNER OSS i tidig fas av läkemedelsutveckling

är vikten av affärstänk högt upp på agendan. Ett viktigt område för
oss - som utvecklande läkemedelsbolag med en uttalad partnersstrategi - är att koppla ett starkt grepp om patentsituationen för att
realisera maximalt aktieägarvärde från framtida affärsuppgörelser.
Under första kvartalet kunde vi meddela att tio nya patentmöjligheter har identifierats. Det innebär att Dicot har möjlighet att förlänga
patentskyddet med ytterligare 20 år. Dessa tillgångar hanterar vi nu
som företagshemligheter för att vid rätt tidpunkt fatta beslut om att
ta investeringen och ansöka om patenträttigheter.

IDAG DRABBAS HÄLFTEN AV ALLA MÄN över 40 år i olika grad

av erektionsproblem och färska marknadssiffror visar att efterfrågan på potensläkemedel ökar kraftigt. Detta samtidigt som vi
vet att få söker hjälp och vi möter ofta förvåning över hur vanligt
erektionsproblem är när vi klargör det. Stigmat kring detta kopplat
till manliga ideal lär vara en starkt bidragande orsak. Därför är det
inspirerande när journalister belyser ämnet såsom Ann Heberlein
i en krönika i Svenska Dagbladet den 9 april. Jag och Ann är helt
överens: det första steget mot acceptans är uppmärksamhet. En biprodukt av Dicots arbete hoppas jag kan vara att bidra till att vrida
upp strålkastarljuset. För det är precis som WHO uttrycker det:
Varje individ har rätt till sexuell hälsa.

”Vi möter ofta
förvåning över
hur vanligt
erektionsproblem
är när vi klargör
det. Stigmat kring
detta kopplat till
manliga ideal lär
vara en starkt
bidragande
orsak”

Elin Trampe, vd Dicot
Uppsala i maj 2022
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Kommentarer till rapporten
Utvecklingsarbetet av LIB-01 fortgår och intensifieras vilket gör att rörelsens kostnader för
första kvartalet ligger högre än föregående år 9 374 (8 505) KSEK, något som huvudsakligen
förklaras av fler genomförda studier och ökade personalkostnader. Bolagets kassa uppgick
vid periodens slut till 23,4 MSEK (12,6).

Redovisningsprincip

Finansiering

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

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 teckna en ny aktie i Dicot under teckningsperioden 1 juni till
15 juni 2022.

Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.
Se bolagets årsredovisning från 2021 för mer
information.

Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner kan
Bolaget som mest tillföras 57,1 MSEK beroende på utnyttjandekurs. Baserat på aktiekursen per 31 mars bedöms
teckningsoptionerna tillföra bolaget cirka 16,5 MSEK före
kostnader.

Likvida medel
Likvida medel vid periodens slut uppgick till 23,4 (12,6)
MSEK.

Resultat per aktie
Resultat per aktie för rapportperioden januari-mars 2022
uppgick till –0,09 (–0,19) SEK.

Aktien
Dicot AB listades på Spotlight Stock Market den 20 juni
2018. Per den 31 mars 2022 uppgick antalet aktier till
102 900 206 stycken. Kvotvärdet är 0,125 kronor.
Optionsprogram

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 under 2022 kommer att behöva ytterligare rörelsekapital. Dicot ser över
olika finansieringsmöjligheter som på bästa sätt gynnar
samtliga intressenter.
Totalt har bolaget fem 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

2021/2026

750 000

4,10

2024-06-01 – 2026-06-01

38 068 461

0,125-1,50

2022-06-01 – 2022-06-15

2021/2022 (TO3)
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Årsstämma

Granskning av revisor

Årsstämman kommer att hållas den 24 maj 2022 kl 10.00
hos Advokatfirman Lindahl i Uppsala. För anmälan, se här.

Denna delårsrapport har inte granskats av bolagets revisor.

Årsredovisningen är publicerad på bolagets hemsida och
finns tillgänglig på bolagets kontor med adress S:t Olofsgatan 11A, Uppsala.

Kontaktinformation
Elin Trampe, VD					
Björn Petersson, CFO

Finansiell kalender
2022-05-24
2022-08-25
2022-11-15

elin.trampe@dicot.se				
bjorn.petersson@dicot.se
076-109 0000
073-980 1408

Årsstämma
Delårsrapport januari-juni 2022
Delårsrapport januari-september 2022

Dicot AB (publ)

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

Uppsala 6 maj 2022

Eva Sjökvist Saers
Styrelseordförande

Mikael von Euler-Chelpin
Ledamot

Ebba Florin-Robertsson
Ledamot

Per-Göran Gillberg
Ledamot

Claes Post
Ledamot

Lena Söderström
Ledamot
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Resultaträkning
Jan - Mar

Jan - Mar

Helår

Övriga rörelseintäkter

28

37

79

Summa rörelsens intäkter

28

37

79

Övriga externa kostnader

−7 853

−7 827

−23 851

Personalkostnader

−1 489

−620

−3 276

−2

-

−8

−30

−58

−115

Summa rörelsens kostnader

−9 374

−8 505

−27 250

Rörelseresultat

−9 346

−8 468

−27 171

-

-

−4

−9 346

−8 468

−27 175

31 mar 2022

31 mar 2021

31 dec 2021

27

36

28

397

18 713

1 412

23 353

12 615

30 328

23 777

31 364

31 768

19 005

28 007

28 351

4 772

3 287

3 417

KSEK

2022

2021

2021

Rörelsens intäkter

Rörelsens kostnader

Avskrivningar
Övriga rörelsekostnader

Resultat från finansiella poster

Periodens resultat

Balansräkning
KSEK

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar

Summa anläggningstillgångar

27

36

28

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kassa och bank

Summa omsättningstillgångar

23 750

SUMMA TILLGÅNGAR
EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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31 364

31 740
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Kassaflödesanalys i sammandrag
Jan - Mar
2022

Jan - Mar
2021

Helår
2021

−6 975

−24 598

−25 866

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-

-

-

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

-

16 886

35 867

Periodens kassaflöde

−6 975

−7 712

10 001

Likvida medel vid periodens början

30 328

20 327

20 327

Likvida medel vid periodens slut

23 353

12 615

30 328

KSEK
Kassaflöde från den löpande verksamheten

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

−468

−468

KSEK

Emissionskostnader
Periodens resultat
Utgående balans per 31 mars 2021

−8 468

−8 468

8 103

67 446

−47 472

28 077

12 863

81 667

−66 179

28 351

−9 346

−9 346

81 667

−75 525

19 005

Jan - Mar
2022

Jan - Mar
2021

Helår
2021

−9 346

−8 468

−27 175

Antal aktier på balansdagen

102 900 206

64 519 765

102 900 206

Genomsnittligt antal aktier, före utspädning

102 900 206

43 900 069

64 133 066

Genomsnittligt antal aktier, efter utspädning

142 081 767

44 263 177

69 324 987

Resultat per genomsnittligt antal aktier före
och efter utspädning, SEK

−0,09

−0,19

−0,42

Ingående balans per 1 januari 2022
Periodens resultat
Utgående balans per 31 mars 2022

12 863

Resultat per aktie
Resultat efter skatt, KSEK
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