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Sammanfattning av halvårsrapport
Första halvåret (2019-01-01 – 2019-06-30), inom parentes jämförelse med samma period förra året
• Övriga rörelseintäkter uppgick till 10 TSEK (160 TSEK).
• Resultatet efter finansiella poster uppgick till -11 746 TSEK (-14 328 TSEK).
• Resultatet per aktie uppgick till cirka -0,17 SEK (-0,51 SEK).
• Soliditeten uppgick till cirka 77,3 (78,7 %).
Andra kvartalet (2019-04-01 – 2019-06-30)
• Övriga rörelseintäkter uppgick till 4 TSEK (150 TSEK).
• Resultatet efter finansiella poster uppgick till -6 644 TSEK (-7 504 TSEK).
• Resultatet per aktie uppgick till cirka -0,10 SEK (-0,27SEK).
Definitioner
• Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 67 606 769 aktier per 2019-06-30 (28 121 566).
• Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.
• Med ”Follicum” eller ”Bolaget” avses Follicum AB (org.nr: 556851–4532).

Väsentliga händelser under andra kvartalet
•

Follicum meddelar den 29 april 2019 att Bolaget ansökt om patent för en ny topikal formulering av
FOL-005 mot håravfall.

•

Follicum kallar den 3 maj 2019 till årsstämma.

•

Follicum erhåller den 8 maj 2019 breddat patentgodkännande i Europa för FOL-005.

•

Follicum AB offentliggör den 15 maj 2019 årsredovisningen för 2018, fullständig årsredovisning finns
tillgänglig på Bolagets hemsida (www.follicum.com).

•

Follicum meddelar den 23 maj 2019 att Bolaget beslutat att genomföra en kapitalisering om totalt
cirka 56 MSEK fördelat på en riktad nyemission om 25 MSEK, samt en företrädesemission om cirka
31 MSEK.

•

Follicum publicerar den 23 maj 2019 kallelse till extra bolagsstämma i Follicum AB.

•

Follicum publicerar den 5 juni 2019 en kommuniké från årsstämman i Follicum AB. Kommunikén finns
tillgänglig att läsa på Bolagets hemsida (www.follicum.com).

•

Follicum meddelar den 10 juni 2019 att Bolaget inrättat ett Scientific Advisory Board inom
diabetesområdet.

•

Follicum publicerar den 10 juni 2019 en kommuniké från den extra bolagsstämman i Follicum AB.
Kommunikén finns tillgänglig på Bolagets hemsida (www.follicum.com).

•

Follicum rapporterar den 13 juni 2019 att Dr. Chrysostomi Gialeli har rekryterats för en heltids
postdoc-tjänst under 2 år för att ytterligare undersöka funktion och verkningsmekanism hos
Follicums olika peptider. Tjänsten finansieras av LUDC-IRC-konsortiet, lett från Lunds universitet.

•

Follicum meddelar den 17 juni 2019 att Bolaget haft ett framgångsrikt möte med det tyska
läkemedelsverket angående förberedelser för topikal fas II skalpstudie
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•

Follicum offentliggör den 18 juni 2019 prospekt med anledning av den stundande
företrädesemissionen. Prospektet finns tillgängligt på Bolagets hemsida (www.follicum.com).

•

Follicum meddelar den 26 juni 2019 att större aktieägare planerar att föreslå Carl-Johan Spak till ny
styrelseledamot i Follicum.

Väsentliga händelser efter periodens utgång
•

Follicum meddelar den 10 juli 2019 att Bolagets kapitalisering är fulltecknad och Bolaget tillförs cirka
56 MSEK.

•

Follicum meddelar den 11 juli 2019 att Bolaget erhållit ett godkännande av patentansökan gällande
stimulering av hårtillväxt i Korea.
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VD Jan Alenfall kommenterar
När vi nu lämnar det andra kvartalet 2019 bakom oss kan vi blicka tillbaka på
flera viktiga och värdeskapande händelser för Follicum. Det senaste kvartalet
har sannerligen varit präglat av positiva nyheter, och vi ser med spänning fram
emot det fortsatta arbetet med vår forskningsportfölj.
Arbetet med Follicums hårprojekt och dess unika topikala formulering av FOL005 har under det andra kvartalet fortskridit med flera positiva resultat. Vi
genomförde tidigare i år en in vivo-studie med den topikala formuleringen i en
etablerad hårväxtmodell i möss. De positiva resultat som denna studie gav oss
är mycket viktiga eftersom vi fick bevis för att behandling med den nya
formuleringen fungerar med en tydlig stimulering av hårtillväxt. Det är därför
glädjande att kunna konstatera att vi under det senaste kvartalet erhållit ett
officiellt patentgodkännande avseende vår breddade patentansökan för
stimulering av hårtillväxt från Europapatentverket. Detta godkännande
innebär att vi får ett bredare skydd på den viktiga och stora Europamarknaden,
samtidigt som vi fortsätter att kontinuerligt arbeta med att bredda vår patentportfölj på andra marknader.
Under det senaste kvartalet har vi i enlighet med tidigare kommunicerad tidsplan förberett ett
bakgrundsdokument för vetenskaplig diskussion med den tyska läkemedelsmyndigheten BfArM. Det är med
glädje vi kan konstatera att mötet med myndigheten gav oss klartecken till att det föreslagna paketet av
kompletterande toxstudier är tillräckliga för att kunna starta den nya kliniska studien. Diskussionerna var
konstruktiva och vi har för avsikt att lämna in ansökan om start av PoC fas IIa-studien med den nya topikala
formuleringen under hösten 2019, vilket är i linje med den tidigare kommunicerade tidsplanen. Arbetet med
FOL-005 befinner sig i en spännande fas och vi ser fram emot de kommande månaderna. Efter periodens slut
fick vi officiellt ett patentgodkännande gällande stimulering av hårtillväxt i Korea, vilket är en strategiskt
viktig marknad för Bolaget.
Även inom diabetesprojektet kan vi konstatera att vi nått flera viktiga strategiska milstolpar under det andra
kvartalet. Vi har förstärkt vår kompetens och vår kliniska expertis med ett internationellt meriterat Scientific
Advisory Board, där den sammanlagda expertisen hos medlemmarna kommer att ge oss en utomordentlig
vetenskaplig support, samt även vägleda oss i den fortsatta utvecklingen av projektet. En viktig aspekt av
detta är också att generera resultat av kommersiellt värde. Rådet består av fem internationellt erfarna och
välrenommerade experter med lång erfarenhet inom forskningsområden fokuserade på diabetes. Vi är också
mycket glada över att Dr. Chrysostomi Gialeli rekryterats för en heltids postdoc-tjänst under 2 år för att
ytterligare undersöka funktioner och verkningsmekanismer hos Follicums olika peptider, en tjänst som till
100 % finansieras av LUDC-IRC-konsortiet. Att få tillgång till hennes stora expertis inom studier av biologiska
verkningsmekanismer kommer att vara särskilt värdefullt, och vi förväntar oss att hennes forskning kommer
att bidra till att utveckla projektet ytterligare. Detta visar på hur Follicums arbete kring diabetesprojektet
befinner sig i en spännande fas och vi kommer att fortsätta arbeta långsiktigt och strategiskt i den fortsatta
utvecklingen av projektet.
Under det andra kvartalet genomförde Follicum en kapitalresningsrunda med en riktad emission samt en
företrädesemission genom vilka vi erhöll cirka 56 MSEK. Vi vill tacka samtliga som deltog i emissionerna och
är väldigt glada att det finns ett stort förtroende för Follicum både bland nya och befintliga ägare. De nya
ägarna som tillkommit ger ytterligare strategisk styrka till vår verksamhet, och vi kan nu fortsätta vår satsning
för att med full kraft utveckla båda projekten.
Jan Alenfall – VD, Follicum AB
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Follicum AB
Follicums forskning och utveckling fokuserar på stimulering av hårtillväxt samt diabetes. I samband med
forskning inom åderförkalkning upptäckte grundarna Anna Hulthgård och Pontus Dunér, båda verksamma
vid Biomedicinskt Centrum i Lund, att en modifierad variant av det kroppsegna proteinet osteopontin ökade
hårväxten på möss. Efter ett omfattande prekliniskt utvecklingsarbete togs den nuvarande
läkemedelskandidaten FOL-005 fram. 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.
Håravfall och/eller oönskad hårväxt påverkar miljontals människor världen över – både kvinnor och män –
och orsakar ofta både fysiskt och psykiskt lidande. Det finns i dagsläget ingen riktigt effektiv behandling på
marknaden och de få produkter som finns passar heller inte både män och kvinnor.
FOL-005
Utvecklingsprocessen för FOL-005 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)
Utveckling av topikal formulering 2017/18
Klinisk fas IIa-försök på skalp (2018)
In vivo-studie med topikal formulering (2019)

Kliniskt program för 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
omfattade cirka 60 patienter. Follicum rapporterade top-line data från fas IIa-studien på skalp i slutet av
oktober 2018 och resultaten bekräftade att behandlingen var säker och att en ökad hårväxt uppmättes vid
den högsta dosen. Under det första kvartalet 2019 rapporterades positiva resultat för Follicums nya topikala
formulering, som undersöktes i en in vivo-modell på försöksdjur i stigande doser.
Ny peptidklass för behandling av diabetes – FOL-014
Follicum har under de senaste åren genomfört en rad prekliniska försök som har visat att Follicums peptider
har insulinfrisättande effekt. Dessutom potentieras insulinfrisättningen med ökande glukoskoncentration i
in vitro-försök. Potentialen hos peptiderna har också bekräftats i glukostoleranstester där de har en
glukossänkande effekt hos försöksdjur. De prekliniska resultaten visar också på peptidernas kapacitet att
fördröja insjuknandet i Typ 1-diabetes i djurmodell. Resultaten tydliggör dessutom att peptiden letar sig till,
och stannar i, bukspottskörteln vilket är fördelaktigt för ett insulinreglerande preparat eftersom
bukspottskörteln är kroppens centrum för insulinproduktion.
Baserat på resultaten från det pågående prekliniska programmet kommer Follicum att planera för att starta
en klinisk fas I studie med läkemedelskandidaten under 2020.
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Detta händer vid håravfall

Det som händer vid håravfall är: (1) En minskning av varaktigheten av tillväxtfasen för en stor andel hår, vilket
ger en kortare hårcykel. Denna förändring blir ofta mer omfattande över tid. Ju mer avancerat håravfallet är
desto större andel hårsäckar befinner sig i vilofas. Parallellt sker en nedgång i hårstråets diameter, vilket
också ger en visuell minskning av hårtätheten. (2) Viloperioderna innan hårets tillväxtfas inträder blir längre,
vilket leder till en minskning av antalet hår som finns på hårbotten.
På skalp har den normala hårcykeln tre stadier där den längsta är tillväxtfasen (anagen), där ca 80% av
hårsäckarna befinner sig. Denna fas är ca 2–6 år lång. Nästa fas kallas övergångsfasen (katagen) och är 1–3
månader. Vilofasen (telogen) är 6–12 månader och ca 15–20% av hårsäckarna befinner sig i denna fas. Hår i
tillväxtfas på våra huvuden växer alltså kontinuerligt i 2–6 år jämfört med på andra delar av vår kropp som
våra ögonbryn, ögonfransar, armar och ben, som bara växer i upp till 45 dagar. Hår på övriga delar på kroppen
går igenom samma process som håren på huvudet, men hela cykeln varar bara i ca en månad. Det är därför
de är så mycket kortare än huvudhår. Dessutom växer hår på olika delar av våra kroppar i olika hastigheter
per månad. Till exempel växer ögonbrynen med en hastighet av bara 4 mm per månad vilket skall jämföras
med 10–15 mm per månad på skalp. Detta är ytterligare en förklaring till varför kroppshåren inte blir lika långa
som håret på huvudet.
När människor blir äldre kan vissa hårsäckar sluta att växa, varför gamla människor ofta drabbas av håravfall
och blir tunnhåriga eller slutligen blir skalliga. Härutöver har olika människor, mestadels på grund av den
genetiska bakgrunden, olika långa tillväxtperioder. Sammantaget innebär det att det finns en stor variation
mellan olika människors hårväxt, beroende på ålder, genetisk predisposition, näringsstatus, stressnivåer, var
på kroppen man mäter hårväxt, med mera.
Hos patienter med håravfall (alopeci) är alltså tiden hos hårcykelns faser förändrade. De viktigaste
förändringarna är att tillväxtfasen är förkortad samt vilofasen blir förlängd som beskrivs ovan. Det är därför
viktigt att genomföra studier under en längre tidsperiod med olika doseringar för att undersöka den fulla
potentialen hos en läkemedelskandidat.
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Om diabetes
Diabetes ökar snabbt globalt. Sjukdomen kännetecknas av dålig blodsockerkontroll på grund av defekt
insulinsignalering vilket medför allvarliga följdsjukdomar som kardiovaskulär sjukdom, njursvikt, fetma,
blindhet och diabetiska fotsår. Såväl diabetes som dess följdsjukdomar innebär en stor börda, dels för den
enskilda patienten men också för hela sjukvårdsystemet. Det finns därmed ett redan stort och växande
globalt behov av nya terapier som adresserar effektiv kontroll av glukosnivåer i kombination med
förebyggande effekter på de olika diabetiska komplikationerna. Follicums strategi är att driva fram ett
välutvecklat projekt inom diabetes som är attraktivt för globala partners.

Synergieffekter mellan håravfall och diabetes
Biologisk koppling mellan håravfall och diabetes
Även om håravfall och diabetes är två vitt skilda indikationer finns det en biologisk koppling mellan
sjukdomarna. Forskning har visat att män kan drabbas av håravfall redan i tidiga stadier av diabetes och att
håravfall kan vara ett tidigt tecken på typ 2-diabetes. Normal hårväxt växlar mellan aktivitet och inaktivitet i
hårsäckarna och brist på insulin verkar ha en negativ inverkan på hårsäckarnas övergång till tillväxtfasen.
Detta kan medföra att håret växer långsammare eller inte alls hos diabetiker. Follicums peptidbaserade
läkemedelsprojekt har potential att kunna behandla båda indikationerna på ett effektivt och säkert sätt.
Bättre vävnadsreparation, mindre diabeteskomplikationer
Processen för hårtillväxt påminner om vävnadsreparation och många diabeteskomplikationer uppstår på
grund av nedsatt förmåga att reparera skadad vävnad. En förbättrad förmåga att reparera en skadad vävnad
kan minska risken för diabeteskomplikationer vilket vore önskvärt utifrån ett behandlingsperspektiv.

Follicums milstolpar de kommande 12 månaderna:
Hårprojektet
• Säkerhetsstudier påbörjas med topikal formulering, för kommande klinisk studie – Q2 2019
• Planering för start av klinisk fas IIa-studie på skalp med topikal formulering – H1 2019
• Klinisk fas IIa-studie med topikal formulering start – Q4 2019
• Fortsatta samtal med potentiella partners

Diabetesprojektet
• Kommunicera resultat från prekliniska studier – H1 2019
• Initiera studier i in vivo modeller för diabeteskomplikationer – H1 2019
• Inledande säkerhetsstudier för vald kandidat - H1 2019
• Uppskalning av tillverkning av kandidaten - H1 2019
• Resultat för effekter av peptidklassen på diabeteskomplikationer – H2 2019
• Förberedelser inför en första klinisk fas I-studie – Q4 2019
• Fortsatta samtal med potentiella partners
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Pipeline
Follicum bedriver för närvarande två aktiva utvecklingsprojekt som båda är baserade på forskning kring
humana proteiner. Både läkemedelskandidaten FOL-005 och peptidklassen inom diabetesprojektet baseras
på kortare sekvenser, s.k. peptider, av olika kroppsegna protein. För hårprojektet är den topikala
formuleringsutvecklingen avslutad och Bolaget avser att starta en fas II-studie på skalp Q4 2019. Projektet
som utvärderar hämning av hårväxt är för närvarande vilande.

Indikation

Förening

Stimulering av hårväxt

FOL-005

Topikal formulering

FOL-005

Hämning
(vilande)

av

hårväxt

Forskning

Preklinisk

Fas I

Fas II

FOL-005

FOL-014

Diabetes

Aktien
Aktien i Follicum är sedan den 25 november 2014 upptagen till handel på handelsplattformen Spotlight Stock
Market (”Spotlight”). Spotlight är en bifirma till ATS Finans AB, ett värdepappersbolag under
Finansinspektionens tillsyn. Spotlight driver en handelsplattform (MTF). Per den 30 juni 2019 uppgick antalet
aktier i Follicum till 67 606 769 stycken.

Ägarförteckning
För Follicums ägarförteckning hänvisas till Spotlight via följande länk:
https://spotlightstockmarket.com/sv/bolag/irabout?InstrumentId=XSAT01001367

Principer för halvårsrapportens upprättande
Follicum tillämpar Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012.1 (K3) vid
upprättandet av sina finansiella rapporter.

Granskning av revisor
Halvårsrapporten 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:
•
•

Delårsrapport 3, 2019
Bokslutskommuniké, 2019

2019-11-21
2020-02-20

Avlämnande av halvårsrapport
Lund, den 29 augusti 2019
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 det andra kvartalet 2019 har minskat med samma period föregående år. Bolagets
personalkostnader har ökat och kostnader för externt utförda tjänster har minskat. Sammantaget följer
kostnaderna Bolagets budget väl.

Resultaträkning i sammandrag
2019-04-01
2019-06-30

2018-04-01
2018-06-30

2019-01-01
2019-06-30

2018-01-01
2018-06-30

2018-01-01
2018-12-31

3 516

150 179

10 328

159 876

149 818

-3 509 348

-5 423 086

-5 801 549

-10 233 595

-19 513 068

Övriga externa kostnader

-1 022 695

-1 008 279

-2 128 758

-1 947 395

-3 437 820

Personalkostnader

-2 054 982

-1 215 994

-3 681 229

-2 268 012

-5 475 197

Rörelseresultat

-6 574 002

-7 497 180

-11 601 209

-14 289 126

-28 276 267

-68 744

-31 590

-137 490

-63 184

-140 778

-6 642 747

-7 528 770

-11 738 699

-14 352 310

28 417 045

7 770

25 303

9 967

25 303

65 910

(SEK)

Övriga rörelseintäkter

Rörelsens kostnader
Projektkostnader

Avskrivningar
Av- och nedskrivning av
immateriella tillgångar
Rörelseresultat efter
avskrivningar
Resultat från finansiella
poster
Ränteintäkter och liknande
resultatposter
Räntekostnader och liknande
resultatposter
Resultat efter finansiella
poster

9 506

-500

-16 982

-500

-80 427

-6 644 483

-7 503 967

-11 745 714

-14 327 507

-28 431 562

Resultat före skatt

-6 644 483

-7 503 967

-11 745 714

-14 327 507

-28 431 562

Periodens resultat

-6 644 483

-7 503 967

-11 745 714

-14 327 507

-28 431 562

Genomsnittligt antal aktier

36 922 591

28 121 566

39 325 683

27 958 276

31 177 139

-0,18

-0,27

-0,29

-0,51

-0,80

Resultat per aktie
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Balansräkning i sammandrag
(SEK)

TILLGÅNGAR
Tecknat men ej inbetalt kapital

2019-06-30

2018-06-30

2018-12-31

55 933 726

15 466 860

0

3 747 365

4 400 971

-

57 632

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt likn. rättigheter

5 133 152

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier

50 428

Summa anläggningstillgångar

61 117 306

3 747 365

4 458 632

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Aktuell skattefordran
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa kortfristiga fordringar

0
115 707
810 649
156 435
1 082 791

0
119 208
555 548
138 045
812 801

0
14 978
634 839
191 432
841 249

Kortfristiga placeringar
Kassa och bank

9 973 147

0
9 547 142

7 159 239

Summa omsättningstillgångar

11 055 938

10 359 943

8 000 488

SUMMA TILLGÅNGAR

72 173 244

29 574 168

12 459 091

5 061 882
3 050 931
4 138 377
12 251 190

3 374 588
843 647
2 628 219
6 846 454

4 218 235
0
3 343 011
7 561 246

167 527 487
-103 201 226
-11 745 714
52 580 547

104 021 337
-73 259 507
-14 327 507
16 434 323

104 183 084
-73 974 298
-28 431 562
1 777 224

Summa eget kapital

64 831 737

23 280 777

9 338 470

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

2 021 668
0
217 711
5 102 128
7 341 507

2 623 001
0
229 711
3 440 679
6 293 391

1 457 868
0
211 133
1 451 620
3 120 621

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

72 173 244

29 574 168

12 459 091

Ställda säkerheter
Panter och säkerheter för egna skulder

50 000

50 000

50 000

Inga

Inga

Inga

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital
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
2019-01-01

2018-01-01

2018-01-01

2019-06-30

2018-06-30

2018-12-31

Ingående balans enligt fastställd balansräkning

9 338 470

25 154 711

25 154 711

Nyemissioner

15 466 860

Ej registrerad emission

55 933 727

15 466 860

0

Emissionskostnader

-4 161 606

-3 013 287

-2 851 539

Personaloptioner

0

0

0

Periodens resultat

-11 745 714

-14 327 507

-28 431 562

Utgående balans

64 831 737

23 280 777

9 338 470

(SEK)

15 466 860
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Kassaflödesanalys i sammandrag
(SEK)

2019-04-01
2019-06-30

2018-04-01
2018-06-30

2019-01-01
2019-06-30

2018-01-01
2018-06-30

2018-01-01
2018-12-31

-6 644 483

-7 503 967

-11 745 714

-14 327 507

-28 431 562

68 744

31 590

137 490

63 184

140 778

-6 575 739

-7 472 377

-11 608 224

-14 264 323

-28 290 784

-56 210 043

-15 418 760

-56 175 268

-11 476 870

3 961 542

4 737 119

3 151 654

4 220 886

1 777 183

-1 395 587

-58 048 663

-19 739 483

-63 562 606

-23 964 010

-25 724 829

-556 891

-462 627

-862 467

-592 987

-1 309 779

0

-

-72 040

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
Investering i materiella tillgångar
Kassaflöde från
investeringsverksamheten

-556 891

-462 627

-862 467

-592 987

-1 381 819

Finansieringsverksamheten
Nyemission minus
emissionskostnader

52 171 150

12 453 573

67 238 981

12 453 573

12 615 321

0

0

0

0

0

52 171 150

12 453 573

67 238 981

12 453 573

12 615 321

Periodens kassaflöde*
Likvida medel vid periodens
början

-6 434 404

-7 748 537

2 813 908

-12 103 424

-14 491 327

16 407 551

17 295 679

7 159 239

21 650 566

21 650 566

Likvida medel vid periodens slut

9 973 147

9 547 142

9 973 147

9 547 142

7 159 239

Personaloptioner
Kassaflöde från
finansieringsverksamheten

0

* inkl kortfristiga placeringar
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