Pressmeddelande

Dicot AB redovisar delårsresultat för tredje kvartalet 2019
Delårsrapport juli – september 2019 Dicot AB (publ) 559006-3490
Delårsresultat juli-sept 2019
•
•
•

Nettoomsättningen uppgick till 75 (0)
KSEK
Resultat före skatt uppgick till
-3 183 (-1 375) KSEK
Resultat per aktie uppgick till -0,41 (0,27) SEK

Rapportperiod januari – sept 2019
•
•
•

Nettoomsättningen uppgick till 75 (0)
MSEK
Resultat före skatt uppgick till -9 866
(-4 366) KSEK
Resultat per aktie uppgick till -1,27 (0,33) SEK

Väsentliga händelser under rapportperioden:
•
•
•

Dicots företrädesemission genomfördes framgångsrikt och tecknades till
244 procent. Emissionen inbringade ca 20,3 mkr. Även övertilldelningsemissionen
som genomfördes därefter fulltecknades och tillförde bolaget ytterligare ca 2mkr.
Dicot sponsrar Scandinavian Society for Sexual Medicine genom att ge resebidrag till
två unga forskare för att närvara vid och presentera sina forskningsresultat på
European Society for Sexual Medicine i Prag 23-25 jan. 2020.
Dicot erhöll ett bidrag om 100 000 kronor från Vinnova, Sveriges
innovationsmyndighet, för att stärka portföljen av immateriella rättigheter

Väsentliga händelser efter rapportperioden:
• Dicot ingick ett forskningssamarbete med Pelvipharm, en världsledande
kontraktsforskningsorganisation baserad i Frankrike, för att identifiera
verkningsmekanismen hos Libiguin®. Detta är ett viktigt steg för att fastställa
substansens exakta kliniska användningsområde och för att underlätta den framtida
registreringen som ett läkemedel.
• Dicot har kontrakterat Catarina Malmberg som ansvarig för Supply Chain, från och
med den 1 november 2019. Catarina kommer närmast från Fresenius Kabi AB.
Kommentar från Dicots VD
Under tredje kvartalet har vi fortsatt det målmedvetna arbetet att driva utvecklingen av vår
läkemedelskandidat Libiguin® mot en kommande Fas I studie tillsammans med våra
samarbetspartners. Huvudaktiviteten under kvartalet har varit att genomföra
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företrädesemissionen på ett framgångsrikt sätt. Högt tempo med många presentationer för
befintliga och nya aktieägare resulterade i ett mycket bra utfall.
Sponsring av två forskare genom Scandinavian Society for Sexual Medicine
Två unga forskare inom sexualmedicin som är knutna till Scandinavian Society for Sexual
Medicine kommer att sponsras av Dicot. De kommer att närvara vid och presentera sina
forskningsresultat på European Society for Sexual Medicine i Prag jan 2020. Dicot kommer
att medverka vid mötet när presentationerna sker i januari.

Lektor Astrid Højgaard, ordförande för
Scandinavian Society for Sexual Medicine
under vårt samarbetsmöte.

Ny chef för leverantörskedjan
Catarina Malmberg började på Dicot som chef för Supply Chain den 1 november 2019. I den
här rollen kommer Catarina att ansvara både för tillgången på råvaror och produktionen
genom hela kedjan från råvara till färdigt läkemedel. Catarina bidrar med över 20 års
erfarenhet från läkemedelsbranschen, däribland som projektledare för utvecklings- och
systemprojekt, liksom tekniköverföringar, kvalificering och validering av design. Hon har
arbetat med hela kedjan inom medicinsk tillverkning av steriliserade produkter för infusion,
från råvaror och API:er till färdiga produkter inklusive förpackning inom Fresenius Kabi.
Catarina Malmberg har en fil.mag. i kemi från Uppsala universitet.
Prekliniskt arbete med Libiguin® löper enligt plan
Libiguin®, som har sitt ursprung på Madagaskar som en naturmedicin, har potential att bli
en ny behandlingsmetod mot erektionsproblem och tidig utlösning. Vi fortsätter att göra
framsteg med våra planerade prekliniska aktiviteter och med utformningen av de steg som
krävs för att ta Libiguin® till Fas I.
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Dicots VD, Göran Beijer, håller en
presentation på BioStock Life Science
Summit 2019.
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Företrädesemission och övertilldelning
Dicot genomförde en företrädesemission om cirka 20,3 MSEK under perioden 3 september–
17 september 2019. I samband med företrädesemissionen genomförde bolaget även en
övertilldelningsemission om cirka 2 MSEK. Företrädesemissionen tecknades till 244 procent
och övertilldelningsemissionen blev fulltecknad. Totalt emitterades 7 790 823 aktier inom
ramen för företrädesemissionen och 779 082 aktier emitterades i
övertilldelningsemissionen, båda till en teckningskurs om 2,60 SEK.
Nettolikviden från företrädesemissionen uppgick till 20 281 75 SEK och nettolikviden från
övertilldelningsemissionen uppgick till 2 025 613 SEK. Bolagets behållning från
företrädesemissionen och övertilldelningsemissionen ska användas för att finansiera
bolagets pågående prekliniska studier av vår ledande läkemedelskandidat för behandling av
sexuella dysfunktioner samt förberedelser inför den kommande Fas I-studien.
Nytt samarbetsavtal – efter kvartalets utgång
Dicot ingick ett forskningssamarbete med Pelvipharm, en världsledande
kontraktsforskningsorganisation baserad i Frankrike. Syftet med forskningssamarbetet är att
identifiera verkningsmekanismen hos Libiguin®, vilket är ett avgörande steg för att fastställa
substansens exakta kliniska användningsområde och för att den ska kunna registreras som
ett läkemedel. Pelvipharm är specialiserat på sexuella dysfunktioner hos kvinnor och män
och erbjuder både modeller in vivo och in vitro för studier av de fysiska funktionerna hos
det urogenitala systemet och Libiguin® effekter på detta. Samarbetet med Pelvipharm är en
avgörande del av Dicots utveckling av Libiguin® på vägen mot att registrera substansen för
behandling av sexuella dysfunktioner hos män.
Jag är tillfreds med de framsteg vi har gjort under årets tredje kvartal. Den betydligt
övertecknade företrädesemissionen gav oss inte bara de medel som krävs för att gå vidare
med utvecklingen av Libiguin®, utan gör det också möjligt för oss att genomföra bredare
kommunikations- och Investor Relations-program samt att utöka vår personal för att stödja
bolagets tillväxt och därmed nå våra mål. På samma sätt är jag nöjd med den möjlighet som
bidraget från Vinnova ger oss vad gäller att stärka vår portfölj av immateriella rättigheter.
Mitt team på Dicot har ett starkt driv att fortsätta utvecklingen av Libiguin® och är
övertygade om att nya behandlingsalternativ för sexuella dysfunktioner är möjliga att
åstadkomma i projektet. Tack till Dicots medarbetare och våra investerare för fortsatt stöd.
Jag ser fram emot att hålla er uppdaterade om våra framsteg.

Dicot AB 559006-3490
Delårsrapport juli – september 2019

Göran Beijer, VD

Finansiell kalender
2019-28-22
2020-02-27

Delårsrapport juli – september 2019
Bokslutskommuniké 2019

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

Dicot AB (publ
Dag Hammarskjölds väg 30
752 37 Uppsala
Sverige

Dicot AB 559006-3490
Delårsrapport juli – september 2019

Kommentarer till resultat och bolagets finansiella ställning
Utvecklingsarbetet löper enligt upplagd plan, och löpande kostnader följer budget.
Bolagets företrädesemission om 20,3 MSEK före emissionskostnader registrerades under
oktober och är i bokslutet uppbokad som en fordran. Pengarna kommer att användas för att
fortsätta driva utvecklingen av vår läkemedelskandidat och beräknas ta oss till förberedelser
av Fas I studien.
Redovisningsprincip
Bolaget har under räkenskapsåret 2018 beslutat byta från aktiveringsmodellen till
kostnadsföringsmodellen avseende internt upparbetade immateriella anläggningstillgångar.
Det innebär att alla utvecklingskostnader kostnadsförs löpande, i motsats till tidigare år då
utvecklingskostnader balanserats som en tillgång.
Jämförelsesiffror för 2018 har omdisponerats för att erhålla bättre jämförbarhet med
innevarande år. Övriga redovisningsprinciper är oförändrade jämfört med föregående år.
Se bolagets årsredovisning från 2018 för mer information.
https://www.dicot.se/media/1123/dicot-ab-aarsredovisning-2018.pdf
Likvida medel
Likvida medel vid periodens slut uppgick till 1,9 (12,6) MSEK. Bolagets företrädesemission
om 20,3 MSEK registrerades och betaldes under oktober 2019.
Resultat per aktie
Resultat per aktie för rapportperioden uppgick till -0,41 (-0,27) SEK och för perioden januari
- september uppgick det till -1,27 (-0,33) SEK.
Aktien
Dicot AB listades på Spotlight Stock Market den 20 juni 2018. Per den 30 september 2019
uppgick antalet aktier till 7 790 823 stycken. Kvotvärdet är 0,125 kronor.
Finansiering
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. Med nuvarande
medel kommer bolaget att kunna finansiera fortsatt utveckling av läkemedskandidaten till
hösten 2020.
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Dicot AB
RESULTATRÄKNING
KSEK
Rörelsens intäkter
Övriga rörelseintäkter
Summa rörelsens intäkter
Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Summa rörelsens kostnader
Rörelseresultat
Resultat från finansiella poster
Periodens resultat

2019
jul-sept

2018
jul-sept

2019
jan-sept

2018
jan-sept

2018
helår

75
75

0

75
75

350
350

450
450

-2 624
-575
-3 199
-3 124
-59
-3 183

-766
-608
-1 374
-1 374
-1
-1 375

-8 248
-1 634
-9 882
-9 807
-59
-9 866

-3 524
-1 190
-4 714
-4 364
-2
-4 366

-5 003
-1 805
-6 808
-6 358
15
-6 343

2019
30-sept

2018
30-sept

2018
31-dec

BALANSRÄKNING
KSEK
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Varulager och pågående arbete
Kortfristiga fordringar
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
Summa tillgångar

129
129

0

129
129

405
21 231
1 941
23 577
23 706

46
161
12 599
12 806
12 806

771
9 072
9 843
9 972

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Var av ej registrerat aktiekapital
Kortfristiga skulder
Summa eget kapital och skulder

15 213
1 071
7 422
23 706

10 370
2 436
12 806

8 287
1 685
9 972
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KASSAFLÖDESANALYS I SAMMANDRAG
2019
jan-sept

2018
jan-sept

2018
helår

-7 131

-1 840

-5 397

-

-

-129

-7 131
9 072
1 941

13 572
11 732
867
12 599

13 731
8 205
867
9 072

2019
jan-sept

2018
jan-sept

2018
helår

7 790 823

7 790 823

7 790 823

-1,27

-0,56

-0,81

7 790 823

7 790 823

6 336 949

-1,27

-0,33

-1,00

KSEK
Kassaflöde från den löpande
verksamheten
Kassaflöde från
investeringsverksamheten
Kassaflöde från
finansieringsverksamheten
Periodens kassaflöde
Likvida medel vid periodens ingång
Likvida medel vid periodens utgång

RESULTAT PER AKTIE

Antal aktier på balansdagen
Resultat per aktie, SEK
Genomsnittligt antal aktier
Resultat per aktie, genomsnittligt
antal, SEK

Styrelsens intygande
Delårsrapporten har inte granskats av bolagets revisor.
Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att denna kvartalsrapport ger en
rättvisande översikt av företagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt
beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget och de företags som ingår i
koncernen står inför.
Uppsala

28 november 2019

Lars Jonsson, M.D., Ph.D.
Styrelseordförande

Mikael von Euler, M.D., Ph.D.
Ledamot

Jarl Wikberg, M.D., Ph.D.
Ledamot

Lena Söderström, M.Sc., MBA
Ledamot
Ebba Florin-Robertsson
Ledamot
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Kort om Dicot AB
Dicots affärsidé är att utveckla produkten Libiguin®, 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 860 aktieägare. För mer information
se www.dicot.se.
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