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Sammanfattning av delårsrapport
Första kvartalet (2018-01-01 – 2018-03-31)
•
•
•
•

Övriga rörelseintäkter uppgick till 0 TSEK (0 TSEK).
Resultatet efter finansiella poster uppgick till -6 823 540 TSEK (-3 673 074 TSEK).
Resultatet per aktie uppgick till cirka -0,24 SEK (0,23 SEK).
Soliditeten uppgick till cirka 85,7 % (85,0 %).

Definitioner
•
•
•

Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 28 121 566 aktier per 2018-03-31 (fg år 16 005 172 aktier).
Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.
Med ”Follicum” eller ”Bolaget” avses Follicum AB (org.nr: 556851-4532).

Väsentliga händelser under första kvartalet 2018
•

Follicum meddelar den 18 januari 2018 att Bolaget identifierat receptorer som FOL-005 binder till i
mänskliga hårsäckar.

•

Follicum tillkännager den 22 januari 2018 att Bolaget identifierat receptorer i insulinproducerande
celler till vilka företagets peptider binder.

•

Follicum meddelar den 1 februari 2018 att Lund University Bioscience AB (LU Bio) beslutat om
utdelning av bolagets innehav i Follicum, 2 320 370 aktier, till LU Bios aktieägare (cirka 30 st).

•

Follicum rapporterar den 7 februari 2018 att den planerade kliniska fas IIa-studien godkänns av de
tyska myndigheterna.

•

Follicum meddelar den 7 mars 2018 att första patienten behandlats i Bolagets fas IIa-studie med FOL005.

Väsentliga händelser efter periodens utgång
•

Follicum tillkännager den 23 april 2018 att mer än hälften av patienterna rekryterats i Bolagets fas IIastudie.

•

Follicum kallar till årsstämma vilken kommer hållas på Bolagets kontor, Scheelevägen 22 i Lund,
onsdagen den 30 maj 2018.

•

Follicum meddelar den 14 maj att Bolaget skickat in en förstärkt patentansökan gällande sitt
diabetesprojekt.

•

Follicum föreslår den 18 maj en företrädesemission av units (aktier och teckningsoptioner) vilken kan
tillföra Bolaget maximalt cirka 31 MSEK.

•

Follicum kallar den 21 maj till extra bolagsstämma den 4 juni 2018 kl. 16.00 på Bolagets kontor,
Scheelevägen 22 i Lund.
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VD Jan Alenfall kommenterar
I januari kunde vi meddela den positiva nyheten att vi identifierat de
receptorer som vår läkemedelskandidat FOL-005 binder till i mänskliga
hårsäckar.
Receptoridentifieringen som utfördes i nära samarbete med
schweiziska bolaget Dualsystems Biotech syftade till att identifiera
verkningsmekanismen hos FOL-005. I försöken användes två olika celllinjer från mänskliga hårsäckar och resultaten visade att flera unika och
intressanta receptorer kunde identifieras. Dessa kommer nu att
kartläggas i detalj i prekliniska försök. Kunskapen som
receptoridentifieringen medför möjliggör för oss att arbeta vidare på
att kartlägga hur FOL-005 utövar sin effekt i hårsäckar, samt ge oss en
ökad förståelse om hur FOL-005 i framtiden kan användas för andra
hårindikationer, exempelvis hirsutism och hur olika former av håravfall
kan behandlas. Vidare är resultaten mycket värdefulla för våra
pågående diskussioner med myndigheter och för framtida kommersiella partners.
Utöver att vi identifierat receptorer i hårsäckar för FOL-005 kunde vi även meddela att vi gjort liknande
framsteg i vårt diabetesprojekt. Tillsammans med proteomikspecialisten Dualsystems Biotech
kartlades de receptorer i insulinproducerande celler som binder till Follicums peptider. Experimenten
omfattade även analys av hur strukturen hos peptiderna kan optimeras inför valet av
läkemedelskandidater. Det är viktigt att belysa att de identifierade receptorer i insulinproducerande
celler, till vilka Follicum’s peptider binder, inte är samma receptorer som de som finns i hårsäckar. Det
kan därför innebära att dessa receptorer på insulinproducerande celler kan potentiellt vara nya så
kallade drug targets för framtida diabetesbehandlingar. För att verifiera de identifierade receptorerna
i diabetesprojektet kommer vi att inleda detaljerade studier av dessa receptorer i prekliniska försök
inom ramen för det etablerade samarbetet med professor Jan Nilssons grupp vid Kliniska
Forskningscentret, Lunds universitet. De hittills erhållna resultaten är mycket spännande och har
bidragit till att förstärkta vårt patent i och med att nya och intressanta data har genererats.
Med dessa nya resultat från vårt diabetesprojekt ser vi nu fram emot att genomföra ytterligare studier
för att öka vår kunskap kring verkningsmekanismen och därmed öppna vägen för en potentiellt helt
ny klass av diabetesläkemedel.
Under kvartalet tillkännagav vi att Follicum erhållit godkännande från tyska läkemedelsmyndigheten
(BfArM) och tyska etikkommittén att starta en klinisk fas IIa-studie med 60 patienter i Tyskland med
FOL-005 på patienter med alopeci (håravfall). Studien drivs i samarbete med Clinical Research Center
for Hair and Skin Science ("CRC") i Berlin och bioskin, Hamburg, Tyskland. Rekryteringen av
patienterna går helt enligt plan och nu är över hälften av patienterna är rekryterade.
Vår avsikt med den aktuella studien är att bekräfta på skalp de intressanta resultaten från den nyligen
genomförda studien på lår, där vi såg både bra effekt och säkerhet samt en mycket hög
patientrespons. Håravfall är en indikation som har begränsade behandlingsalternativ med få och
relativt gamla produkter som inte är helt optimala för patienten. På senare tid har innovation och
framgångsrika resultat i kliniska studier hittills uteblivit. Vår förhoppning är att FOL-005 visar sig bli ett
genombrott.
Jan Alenfall – VD, Follicum AB
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Follicum AB
Håravfall och oönskad hårväxt drabbar miljontals människor – både män och kvinnor – och kan vara ett stort
problem såväl fysiskt som psykiskt. Idag finns det inga effektiva produkter som stimulerar eller hämmar
hårväxt på ett optimalt sätt. Alla alternativ som finns är inte heller lämpliga för både kvinnor och män.
Follicums huvudkandidat FOL-005 har i prekliniska studier visat sig kunna stimulera hårväxt på ett effektivt
sätt redan vid mycket låga doser. De toxicitetsstudier som utförts med huvudkandidaten har inte visat några
negativa bieffekter. Behandlingseffekterna, att kandidaten stimulerar hårväxt på lår, och säkerheten vid
behandling med FOL-005 har bekräftats i den första kliniska fas I/IIa-studien som avslutades under 2017.
Follicum och FOL-005 – en tillbakablick
Follicum grundades 2011 baserat på forskning av Anna Hulthgård och Pontus Dunér, båda verksamma vid
Biomedicinskt Centrum i Lund. Efter ett omfattande prekliniskt utvecklingsarbete skapades den nuvarande
läkemedelskandidaten FOL-005. FOL-005 är en kortare sekvens, en så kallad peptid, av det kroppsegna
proteinet Osteopontin. Målet med detta preparat är att effektivt och säkert stimulera hårväxt hos både
kvinnor och män.
För att förstärka och maximera potentialen i FOL-005 har Follicum bidragit till att utveckla en
produktutvecklingsrational för att studera hårväxt – både i laboratorium och på patienter med sjukdomen
Alopecia (håravfall). Processen har hittills utgjorts av ett antal studier, vilka har genomförts i nära samarbete
med bland annat forskningsinstitutet Charité i Berlin, Tyskland:
•
•
•
•
•
•

Hårtillväxtstudier på levande möss (2012-2013)
Studier på mänsklig hud i provrör (2013-2014)
Studie på mänsklig hud transplanterad på möss (2015)
Toxicitetsstudier upp till tre månader (2015-2016)
Klinisk fas I/IIa studie på försökspersoner (genomförd 2016-2017)
Klinisk fas II-studie (planering påbörjad 2017)

Klinisk studie 2018 i syfte att undersöka effekten och tolerabiliteten av läkemedelskandidaten FOL-005
Under 2016 fram till februari 2017 genomfördes en klinisk studie på försökspersoner i Berlin. Studiens mål var
att kartlägga säkerheten av läkemedelskandidaten samt förhoppningsvis se en behandlingseffekt av
läkemedelskandidaten hos försökspersoner. Bolaget meddelade i april 2017 att en statistiskt signifikant
stimulering av hårväxt (ökning av hårtätheten) påvisats i studien och att FOL-005 tolererades mycket väl.
Under det fjärde kvartalet 2017 lämnade Follicum in en ansökan till det tyska läkemedelsverket BfArM och till
etikkommittéerna i samarbete med CRC i Berlin och bioskin i Hamburg, Tyskland för att inleda en ny fas IIastudie på skalp. I februari godkände den tyska läkemedelsmyndigheten start av den kliniska studien som
omfatta cirka 60 patienter.
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Pipeline
Follicum har för närvarande två utvecklingsprojekt som båda är baserade på forskning kring humana
proteiner. De två läkemedelskandidaterna, FOL-005 och FOL-014 är båda kortare sekvenser, s.k. peptider, av
olika kroppsegna protein. Projektet som utvärderar hämning av hårväxt är för närvarande vilande.

Forskning

Prekliniskt

Fas I

Fas II

Stimulering av hårväxt: FOL-005
Topikal formulering FOL-005
Hämning av hårväxt:

Diabetes:

Aktien
Aktien i Follicum noterades på AktieTorget den 25 november 2014. AktieTorget är en bifirma till ATS Finans
AB, ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. AktieTorget driver en handelsplattform (MTF).
Per den 31 mars 2018 uppgick antalet aktier i Follicum till 28 121 566 stycken.

Största aktieägare per 2018-03-31
Nedan presenteras de största ägarna per den 31 mars 2018.
Namn
Avanza Pension
Swedish Growth Fund*
Mats Lundberg
Kudu AB
Stiftelsen Akademihemman
Nordnet Pensionsförsäkring
Atherioco AB
Tibia Konsult AB
Pontus Dunér
Brushamn Invest AB
Övriga

Totalt

Kapital & Röster %

10,36
10,30
3,30
2,59
2,25
1,91
1,81
1,77
1,69
1,62
62,4
100,0%

*Efter den riktade emissionen till Swedish Growth Fund, som registerdes hos bolagsverket den 22 januari, är innehavet
14,9%. Innehavet registrerades dock hos Euroclear först efter periodens utgång.
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Principer för delårsrapportens upprättande
Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 ”K3”
samt Årsredovisningslagen, samma redovisningsprincip som Follicums senaste årsredovisning är upprättad i
enlighet med.

Granskning av revisor
Delårsrapporten har inte varit föremål för granskning av Bolagets revisor.

Kommande finansiella rapporter
Follicum upprättar och offentliggör en ekonomisk rapport vid varje kvartalsskifte. Kommande rapporter är
planerade enligt följande:
•
•
•
•

Årsstämma
Delårsrapport 2, 2018
Delårsrapport 3, 2018
Bokslutskommuniké för 2018

2018-05-30
2018-08-23
2018-11-22
2019-02-21

Avlämnande av delårsrapport
Lund, den 24 maj 2018
Follicum AB
Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jan Alenfall – VD, Follicum AB
Telefon: 046 - 19 21 97
E-post: info@follicum.com
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Kommentar till den finansiella utvecklingen
Bolagets kostnader för första kvartalet 2018 har ökat i jämförelse med samma period föregående år. Orsaken
till detta är att kostnaden för starten av den pågående kliniska studien belastar första kvartalet. Bolaget har
även utökat personalstyrkan med två personer varav en på deltid. Kostnaderna följer väl Bolagets budget.

Resultaträkning i sammandrag
(SEK)

2018-01-31

2017-01-01

2017-01-01

2016-01-01

2018-03-31

2017-03-31

2017-12-31

2016-12-31

3 mån.

3 mån.

12 mån.

12 mån.

0

0

0

16 704

-4 810 509

-2 332 912

-10 493 775

-14 253 835

-924 493

-708 934

3 308 438

-3 219 845

Personalkostnader

-1 052 016

-649 728

-3 647 290

-3 103 803

Rörelseresultat

-6 787 018

-3 691 574

-17 449 503

-20 560 779

-31 594

0

-114 050

-6 818 612

-3 691 793

-17 563 553

Övriga rörelseintäkter

Rörelsens kostnader
Projektkostnader
Övriga externa kostnader

Avskrivningar
Av- och nedskrivning av immateriella tillgångar
Rörelseresultat efter avskrivningar

Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter och liknande resultatposter

9 701

22 793

63 028

89 360

-14 629

-4 293

-19 031

-65 323

Resultat efter finansiella poster

-6 823 540

-3 673 074

-17 519 556

-20 536 742

Resultat före skatt

-6 823 540

-3 673 074

-17 519 556

-20 536 742

Periodens resultat

-6 823 540

-3 673 074

-17 519 556

-20 536 742

Genomsnittligt antal aktier

28 121 566

16 005 172

19 802 924

13 004 203

Resultat per aktie före utspädning

-0,24

-0,23

-1,09

-1,58

Resultat per aktie efter utspädning

-0,24

-023

-0,88

-1,58

Räntekostnader och liknande resultatposter
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Balansräkning i sammandrag
(SEK)

2018-03-31

2017-12-31

0

3 499 998

3 316 328
3 316 328

3 217 562
3 217 562

0
0
641 217
137 232
778 449

0
0
1 162 561
140 232
1 302 793

Kortfristiga placeringar
Kassa och bank

17 295 679

0
21 650 566

Summa omsättningstillgångar

18 074 128

22 953 359

SUMMA TILLGÅNGAR

21 390 456

29 670 919

3 374 588
0
2 165 592
5 540 180

3 201 034
173 554
2 035 232
5 409 820

92 411 411
-72 796 880
-6 823 540
12 790 991

92 411 411
-55 146 964
-17 519 556
19 744 891

Summa eget kapital

18 331 171

25 154 711

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skatteskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

2 086 622
26 302
279 685
666 676
3 059 285

2 104 151
77 729
224 203
2 110 125
4 516 208

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

21 390 456

29 670 919

Ställda säkerheter
Panter och säkerheter för egna skulder

50 000

50 000

Inga

Inga

TILLGÅNGAR
Tecknat men ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt likn. rättigheter
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Aktuell skattefordran
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa kortfristiga fordringar

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital
Inbetalt ej registrerat aktiekapital
Fond för utvecklingsutgifter

Fritt eget kapital
Överkursfond
Balanserad vinst eller förlust
Periodens resultat

Ansvarsförbindelser
Ansvarsförbindelser
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Förändring av eget kapital i sammandrag
(SEK)

2018-01-01

2017-01-01

2018-03-31

2017-12-31

3 mån.

12 mån.

25 154 711

18 819 377

Nyemissioner

0

23 474 250

Ej registrerad emission

0

3 499 998

Emissionskostnader

0

-3 311 358

Personaloptioner

0

192 000

Periodens resultat

-6 823 540

-17 519 556

Utgående balans

18 331 171

25 154 711

Ingående balans enligt fastställd balansräkning
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Kassaflödesanalys i sammandrag
(SEK)

2018-01-01

2017-01-01

2017-01-01

2016-01-01

2018-03-31

2017-03-31

2017-12-31

2016-12-31

3 mån.

3 mån.

12 mån.

12 mån.

-6 823 540

-3 673 074

-17 519 556

-20 536 742

31 594

32 692

114 050

0

-6 791 946

-3 640 382

-17 405 506

-20 536 742

3 941 890

300 766

-264 125

305 182

-1 374 471

86 764

1 936 447

522 269

-4 224 527

-3 252 852

-15 733 184

-19 709 291

-130 360

-135 461

-693 211

-1 342 020

-4 354 887

-135 461

-693 211

-1 142 020

Nyemission minus emissionskostnader

0

0

20 162 893

27 616 282

Personaloptioner

0

0

192 000

-4 354 887

-3 388 313

20 354 893

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster
Justering poster som inte ingår i
kassaflödet
Kassaflöde från den löpande
verksamheten före förändringar av
rörelsekapital
Kassaflöde från förändringar i
rörelsekapital
Ökning(-)/Minskning(+) av
rörelsefordringar
Ökning(+)/minskning(-) av
rörelseskulder
Kassaflöde från den löpande
verksamheten

Investeringsverksamheten
Investering i immateriella tillgångar
Kassaflöde från
investeringsverksamheten

Finansieringsverksamheten

Kassaflöde från
finansieringsverksamheten

27 616 282

Periodens kassaflöde*

-4 354 887

-3 388 313

3 928 498

6 564 971

Likvida medel vid periodens början

21 650 566

17 722 068

17 722 068

11 157 097

Likvida medel vid periodens slut

17 295 679

14 333 755

21 650 566

17 722 068

* inkl kortfristiga placeringar
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Follicum AB
Scheelevägen 22, 223 63 Lund, Sweden
Telefon: +46 (0)46 19 21 97
E-post: info@follicum.com

