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Sammanfattning av bokslutskommuniké
Tolv månader (2019-01-01 – 2019-12-31)
• Övriga rörelseintäkter uppgick till 0 TSEK (150 TSEK).
• Resultatet efter finansiella poster uppgick till -29 443 TSEK (-29 615 TSEK).
• Resultatet per aktie uppgick till cirka -0,57 SEK (-0,95 SEK).
• Soliditeten uppgick till cirka 90,7% (61,3 %).
Fjärde kvartalet (2019-10-01 – 2019-12-31)
• Övriga rörelseintäkter uppgick till 0 TSEK (0 TSEK).
• Resultatet efter finansiella poster uppgick till -11 449 TSEK (-6 515 TSEK).
• Resultatet per aktie uppgick till cirka -0,17 SEK (-0,19 SEK).
Definitioner
• Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 67 606 769 aktier.
• Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.
• Med ”Follicum” eller ”Bolaget” avses Follicum AB (org.nr: 556851–4532).

Väsentliga händelser under 2019
Första kvartalet
•

Follicum meddelar den 4 februari 2019 att Bolagets nya topikala formulering av FOL-005 ger ökad
hårtillväxt jämförbar med ledande kommersiell produkt i en in vivo hårtillväxtmodell.

•

Follicum meddelar den 11 februari 2019 att Bolaget valt en peptid-baserad läkemedelskandidat för
behandling av diabetes och skyddande av beta-celler.

•

Follicum meddelar den 25 februari 2019 att teckningsoptioner av serie 2018/2019 (FOLLI TO2) tecknades
till cirka 96 procent, vilket tillförde Bolaget cirka 14,8 MSEK före emissionskostnader.

Andra kvartalet
•

Follicum meddelar den 29 april 2019 att Bolaget ansökt om patent för en ny topikal formulering av FOL005 mot håravfall.

•

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

•

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

•

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

•

Follicum offentliggör den 17 juni 2019 att ett framgångsrikt möte med det tyska läkemedelsverket
angående förberedelser för topikal fas II skalpstudie har skett.
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Tredje kvartalet
•

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.

•

Follicum meddelar den 13 september 2019 att Swedish Growth Fund AB i enlighet med vad som tidigare
kommunicerats beslutat att avveckla sin verksamhet och att dela ut sitt innehav i Follicum till fondens
delägare.

•

Follicum meddelar den 17 september 2019 att Bolaget erhållit ett Notice of Allowance från det
amerikanska patentverket för metoden att stimulera hårtillväxt med FOL-005. Beskedet innebär ett
preliminärt godkännande av den amerikanska patentansökan.

•

Follicum meddelar den 24 september 2019, efter en extra bolagsstämma, att Carl-Johan Spak utsågs till
ny styrelseledamot i Follicum.

•

Follicum meddelar den 26 september 2019 att Bolaget inleder ett samarbete med Bioglan för
produktion av FOL-005-kräm till kommande klinisk studie på patienter med håravfall. Formuleringen
kommer att börja användas i den kliniska fas II-studien mot håravfall som beräknas starta i början av
2020.

Fjärde kvartalet
•

Follicum meddelar den 21 oktober att toxstudier inför kommande klinisk studie på patienter med
håravfall har slutförts framgångsrikt.

•

Follicum meddelar den 24 oktober att bolaget fått sin Eurostars-ansökan godkänd för projektet utveckling
av en first-in-class-behandling för diabetes. Follicum är koordinator för projektet, där även Lunds
Universitet, Bioassay Labor für biologische Analytik GmbH och Deutsche Diabetes-Forschungsgesellschaft
(DDZ) ingår.

•

Follicum meddelar den 12 november att bolaget tecknat samarbetsavtal med proDERM för genomförande
av den nya kliniska studien med en krämformulering av FOL-005 som ska prövas på alopecipatienter
(patienter med håravfall). Bolaget beräknar att vara redo för start av den kliniska studien strax efter
årsskiftet.

•

Follicum meddelar den 16 december att bolaget erhållit godkänt patent från US Patent and Trademark
Office (”USPTO”) i USA för stimulering av hårväxt med FOL-005.

•

Follicum meddelar den 17 december att data från studier på humana Langerhanska öar visar positiva
effekter på frisättningen av insulin. Resultaten är i linje med tidigare rapporterade resultat på betaceller
isolerade från djur. Studierna har genomförts i två olika samarbeten, ett med Lunds universitet och ett
med InSphero, Schweiz vilka visade samma resultat.

Väsentliga händelser efter periodens utgång
•

Follicum AB tillkännager den 30 januari att man erhållit godkännande från tyska läkemedelsmyndigheten
(BfArM) och tyska etikkommittén att starta en klinisk fas IIa-studie med en topikal formulering av FOL005 på patienter med alopeci (håravfall).

•

Den 31 januari meddelar Follicum att bolaget har fått sin ansökan till Vinnova för studier av FOLpeptiders inbindning till receptorer på pankreas-celler beviljad. Follicum är koordinator för projektet, där
även Lunds universitet och SARomics Biostructures ingår.
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VD Jan Alenfall kommenterar
När jag ser tillbaka på 2019, noterar jag att året innehöll många värdefulla och
strategiska framsteg för Follicum.
I somras genomförde vi en nyemission vilken tillförde Follicum cirka 56 MSEK och
ett antal nya ägare. Kapitaltillskottet innebar att vi kunde gå vidare med
planeringen och inleda de samarbeten som krävdes för att kunna starta en ny stor
klinisk studie med FOL-005 på patienter med alopeci. Vi inledde ett viktigt
samarbete med proDERM, som har stor kompetens inom läkemedelsutveckling
av produkter för hårtillväxt och ett med Bioglan för produktion av den topikala
formuleringen av FOL -005 till den kommande kliniska studien på patienter med
alopeci (håravfall). I slutet på januari 2020 erhöll vi ett efterlängtat godkännande
från den tyska läkemedelsmyndigheten (BfArM) och den tyska etikkommittén att
starta den kliniska fas IIa-studien med en topikal formulering av FOL-005 på
patienter med alopeci. Studien genomförs i samarbete med Charité Clinical Research Center for Hair and Skin
Science ("CRC") i Berlin och proDERM, Hamburg, Tyskland, och kommer att omfatta 200 patienter fördelat på
fyra testgrupper. Glädjande nog har vi fått tillstånd att behandla patienterna i 4 månader med daglig behandling
vilket är viktigt eftersom hårtillväxt tar lång tid. Detta är en månad längre än vad vi tidigare har kunnat göra
vilket är en stor framgång för Follicum och är något vi arbetat hårt för att förverkliga. Sammanfattningsvis, för
hårprojektet innebär det att vi nu kommer att ha möjlighet att visa övertygande data vid årsslutet 2020.
Bolagets patentstrategi är att söka goda och relevanta skydd för teknologin och produkterna. Under året
skickade bolaget in en patentansökan som kan ge ett skydd för den topikala formuleringen ända fram till 2040,
samtidigt kan detta ge ett utökat produktskydd för FOL-005 i den topikala formuleringen vid ett beviljat patent.
Utöver det erhöll vi 2019 också ett godkännande från det koreanska patentverket avseende stimulering av
hårtillväxt, ett viktigt patent för Follicum. Det ansluter till vår växande patentportfolio som ger oss skydd för
vår molekyl FOL-005 och ytterligare peptider på flera viktiga marknader, inte minst den europeiska och
kinesiska. Vi utvidgade även skyddet för FOL-005 på den amerikanska marknaden. Totalt sett gläder detta oss
då det stärker våra kommersialiseringsmöjligheter i USA, en av de största marknaderna för Follicum.
Inom diabetesprojektet nådde vi flera viktiga strategiska milstolpar under det gångna året. Vi förstärkte vår
kompetens och kliniska expertis med ett Scientific Advisory Board, vars medlemmar kommer att kunna ge oss
utomordentlig vetenskaplig support. Vi avslutade även en omfattande urvalsprocess, där en lovande
läkemedelskandidat valdes till vårt diabetesprojekt. Läkemedelskandidaten uppvisade unika effekter i både in
vitro och in vivo-modeller samt när det gäller effekter på diabeteskomplikationer, vilka uppkommer till följd av
kraftiga fluktuationer av blodsockernivåerna hos diabetiker. Follicums peptider har visat sig skydda betacellerna
när de utsätts för höga sockernivåer eller inflammationsfaktorer. Bibehållen funktion av de kroppsegna
betacellerna ökar möjligheten för diabetespatienter att kunna kontrollera blodsockernivåerna och risken för
komplikationer minskar därmed. Läkemedlet testades framgångsrikt i ett prekliniskt program för att ytterligare
studera dess säkerhet och effekt. Under 2019 beviljades även en Eurostars-ansökan, som innebär att ca 700
TEuro tillförs diabetesprojektet via våra två nya samarbetspartners i Tyskland, nämligen det tyska
diabetescentret i Düsseldorf och BioAssay vilket är ett kontraktforskningsbolag med tydlig fokus på vårt
område. Vi är mycket nöjda med att vi nu, baserat på alla våra resultat, kan komma att närma oss en klinisk fas
I-studie med vår läkemedelskandidat för diabetes. Diabetesprojektet befinner sig i en spännande fas och vi
kommer att fortsätta arbeta långsiktigt och strategiskt i den fortsatta utvecklingen av projektet.
Jag vill avslutningsvis passa på att tacka våra ägare för ett starkt förtroende för vår verksamhet. Med ett
händelserikt år bakom oss vänder vi nu blicken framåt och siktar på att fortsätta Follicums expansiva
utvecklingsresa.
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 2018 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 modell för hårtillväxt på försöksdjur.
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 vitroförsök. 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 under 2020 att ta fram en
klinisk utvecklingsplan för diabeteskandidaten.
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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.

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 som ett komplement till de existerande terapierna. Follicums strategi är att
driva fram ett välutvecklat modernt projekt inom diabetes som är attraktivt för globala partners.
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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 på grund av en okontrollerat hög blodsockerhalt. 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
• Genomförande av den klinisk fas IIa-studien på skalp med topikal formulering – top-line data slutet Q4
2020
• Förstärkning av patentskyddet för den topikala formuleringen Q2-2020
• Framtagande av en global strategisk regulatorisk och klinisk utvecklingsplan för FOL-005

Diabetesprojektet
• Utöka det prekliniska datapaketet med ytterligare in vivo data
• Fördjupad kartläggning av verkningsmekanismen
• Inledande av strategiska samarbeten för genomförandet av projektets förberedelse inför kliniska
studier
• Framtagande av en regulatorisk och klinisk utvecklingsplan för diabetesprojektet
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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 bakom diabetesprojektet kortare sekvenser,
s.k. peptider, av olika kroppsegna protein. Den topikala formuleringsutvecklingen för FOL-005 avslutades 2019
och Bolaget startar 2020 en fas IIa-studie på skalp med intentionen att rapportera top-line data under slutet av
2020. Projektet som utvärderar hämning av hårväxt är för närvarande vilande.

Indikation

Förening

Stimulering av hårväxt

FOL-005

Topikal formulering

FOL-005

Hämning av hårväxt

FOL-005

Diabetes

FOL-014

Forskning

Preklinisk

Fas I

Fas II

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 31 december 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 bokslutskommunikéns upprättande
Follicum tillämpar Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012.1 (K3) vid
upprättandet av sina finansiella rapporter.

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

Förslag till disposition av Follicum AB:s resultat
Styrelsen och verkställande direktören föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2019-01-01 –
2019-12-31.
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Justering av tidigare års redovisade värden
Bolaget tillämpar K3:s kostnadsföringsmodell vad beträffar egenupparbetade immateriella tillgångar. Bolaget
har tidigare betraktat utgifter för patentansökningar som externt förvärvade tillgångar och således aktiverat
dessa utgifter som immateriella tillgångar. Dessa patent ingår som ett led i att utveckla enskilda produkter för
en senare kommersialisering.
Bfn har tidigare gett ut ett förtydligande avseende externt förvärvade tillgångar. I detta förtydligande anges
att det i anskaffningsvärdet för en internt upparbetad immateriell anläggningstillgång ska utgifter för en
förvärvad immateriell tillgång ingå om syftet vid förvärvet är att den förvärvade delen genom eget
utvecklingsarbete ska utgöra en del av en ny unik tillgång.
Bolaget har uppfattat att branschen har tolkat detta att utgifter för patentansökningar som utgör ett led i att
utveckla senare produkter ska ingå i utgifter för utvecklingen av produkter och inte som en separat tillgång.
Eftersom kostnadsföringsmodellen tillämpas kommer således dessa utgifter för patentansökningar att
kostnadsföras.
Till följd av ovanstående redovisar bolaget en justering av tidigare års redovisade värden, varvid utgifter för
patent kostnadsförs. En ändrad princip ska enligt K3 redovisas retroaktivt, varför även jämförelsetalen i
resultat och balansräkningen har justerats för den ändrade principen. Följande poster i resultat- och
balansräkningens jämförelsetal har påverkats:

Balansräkning

Patentutgifter

Balansräkning

2017-12-31

kostnadsförs

2018-01-01

enligt tidigare

Efter

principer

justerade värden

Koncessioner, patent
licenser och liknande rättigheter

3 217 562

Övriga tillgångar

26 453 357

Summa tillgångar

29 670 919

Aktiekapital

3 374 588

Fond för utvecklingsutgifter

2 035 232

Överkursfond

92 411 411

Övrigt fritt eget kapital

-72 666 520

Skulder

4 516 208

Summa eget kapital och skulder

29 670 919

-3 217 562

0
26 453 357

-3 217 562

26 453 357

3 374 588
-2 035 232

0
92 411 411

-1 182 330

-73 848 850
4 516 208

-3 217 562

26 453 357

9 (16)

Balansräkning

Årsredovisning

Justering

Årets justering

Justerade

2018-12-31

patentutgifter

av patentutgifter

värden

tidigare år

2018-12-31

Koncessioner, patent
licenser och liknande rättigheter

4 400 971

Övriga tillgångar

8 058 120

Summa tillgångar

12 459 091

Aktiekapital

4 218 235

Fond för utvecklingsutgifter

3 343 011

Överkursfond

104 183 084

Balanserat resultat

-73 974 299

Årets resultat

-28 431 562

-3 217 562

-1 183 409

0
8 058 120

-3 217 562

-1 183 409

8 058 120

4 218 235
-2 035 232

-1 307 779

0

-1 182 330

1 307 779

-73 848 850

-1 183 409

-29 614 971

104 183 084

Summa eget kapital

9 338 469

4 937 498

Skulder

3 120 622

3 120 622

Summa eget kapital och skulder

12 459 091

-3 217 562

-1 183 409

8 058 120

Resultaträkning

Övriga rörelseintäkter
Projektkostnader

149 830

149 830

-19 513 068

-1 309 779

-20 822 847

immateriella tillgångar

-140 778

126 370

-14 408

Övriga rörelsekostnader

-8 913 029

-8 913 029

-14 517

-14 517

Avskrivningar av materiella och

Resultat från finansiella poster
Årets resultat

0

-28 431 562

0

-1 183 409

-29 614 971
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Kommentar till den finansiella utvecklingen
Bolagets kostnader för fjärde kvartalet 2019 är väsentligt högre än motsvarande period 2018. De ökade
kostnaderna för kvartalet beror främst på projektkostnader för den kommande kliniska fas IIa studien på den
topikala formuleringen för FOL-005. Bolagets totala kostnader för 2019 är i nivå med kostnaderna för 2018 och
är i linje med bolagets budget.

Resultaträkning i sammandrag
2019-10-01
2019-12-31

2018-10-01
2018-12-31

2019-01-01
2019-12-31

2018-01-01
2018-12-31

0

0

0

149 830

0

0

0

Projektkostnader

-7 831 214

-2 954 501

-15 970 710

-20 822 847

Övriga externa kostnader

-1 636 686

-1 287 426

-6 333 031

-3 437 832

Personalkostnader

-1 977 252

-2 258 733

-7 196 492

-5 475 197

Rörelseresultat

-11 445 152

-6 500 660

-29 500 233

-29 586 046

-3 602

-14 408

-14 408

-14 408

-11 448 754

-6 515 068

-29 514 641

-29 600 454

43 832

9 303

95 943

65 910

-7 477

-10 079

-24 458

-80 427

-11 412 399

-6 515 844

-29 443 156

-29 614 971

Resultat före skatt

-11 412 399

-6 515 844

-29 443 156

-29 614 971

Periodens resultat

-11 412 399

-6 515 844

-29 443 156

-29 614 971

Genomsnittligt antal aktier

67 606 769

35 151 957

52 032 522

31 177 139

-0,17

-0,19

-0,84

-1,11

-0,17

-0,19

-0,57

-0,95

(SEK)

Övriga rörelseintäkter

Rörelsens kostnader

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

Resultat per aktie före
utspädning
Resultat per aktie efter
utspädning

Resultat- och balansräkningarna för jämförelsetalet i kvartal 4 har korrigerats med ovan gjorda beskrivning av justeringar.
Rättelse under detta kvartal har inneburit:
ökade externa kostnader med -455 189 kr
minskade avskrivningar med 31 324 kr samt
att de tidigare aktiverade patentutgifterna har tagits bort från tillgångssidan och har reducerat eget kapital.
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Balansräkning i sammandrag
(SEK)

2019-12-31

2018-12-31

0

0

Inventarier

43 224

57 632

Summa anläggningstillgångar

43 224

57 632

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

0
1 256 589
248 155
1 504 744

14 978
634 839
191 432
841 249

Kassa och bank

45 584 419

7 159 239

Summa omsättningstillgångar

47 089 163

8 000 488

SUMMA TILLGÅNGAR

47 132 387

8 058 120

8 112 812
0
8 112 812

4 218 235
0
4 218 235

167 527 487
-103 463 820
-29 443 156
34 620 511

104 183 084
-73 848 850
-29 614 971
719 263

Summa eget kapital

42 733 323

4 937 498

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

2 818 722
30 392
234 071
1 315 879
4 399 064

1 457 868
0
211 134
1 451 620
3 120 622

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

47 132 387

8 058 120

Ställda säkerheter
Panter och säkerheter för egna skulder

50 000

50 000

Inga

Inga

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

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
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)

Ingående balans enligt fastställd balansräkning

2019-01-01

2018-01-01

2019-12-31

2018-12-31

4 937 498

25 154 711

Justering p g a förnyad tolkning av regelverk*

-3 217 562

Justerad ingående balans

21 937 149

Nyemissioner

71 400 587

15 466 860

Emissionskostnader

-4 161 606

-2 851 540

Periodens resultat

-29 443 156

-28 431 562

Justering p g a förnyad tolkning av regelverk**
Utgående balans

-1 183 409
42 733 323

4 937 498

*Justering för tidigare års aktivering av patentutgifter
** Justering för 2018 års aktivering av patentutgifter
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Kassaflödesanalys i sammandrag
2019-10-01
2019-12-31

2018-10-01
2018-12-31

2019-01-01
2019-12-31

2018-01-01
2018-12-31

Resultat efter finansiella poster*

-12 863 356

-6 515 844

-29 443 156

-29 614 971

Justering poster som inte ingår i
kassaflödet

1 454 559

14 408

14 408

14 408

Kassaflöde från den löpande
verksamheten före förändringar
av rörelsekapital

-11 408 797

-6 501 436

-29 428 748

-29 600 563

-67 680

-78 850

-663 495

3 961 542

380 543

-1 563 354

1 278 443

-1 395 587

-11 095 934

-8 143 640

-28 813 800

-27 034 608

Investering i immateriella
tillgångar*

0

0

0

0

Investering i materiella tillgångar

0

-72 040

0

-72 040

Kassaflöde från
investeringsverksamheten

0

-72 040

0

-72 040

0

0

67 238 980

12 615 321

0

0

67 238 980

12 615 321

Periodens kassaflöde*

-11 095 934

-8 215 680

38 425 180

-14 491 327

Likvida medel vid periodens
början

56 680 353

15 374 919

7 159 239

21 650 566

Likvida medel vid periodens slut

45 584 419

7 159 239

45 584 419

7 159 239

(SEK)

Den löpande verksamheten

Kassaflöde från förändringar i
rörelsekapital
Ökning(-)/Minskning(+) av
rörelsefordringar
Ökning(+)/minskning(-) av
rörelseskulder
Kassaflöde från den löpande
verksamheten

Investeringsverksamheten

Finansieringsverksamheten
Nyemission minus
emissionskostnader

0
Kassaflöde från
finansieringsverksamheten

* Jämförelseperioderna för 2018 har räknats om i enlighet med justering för förnyad tolkning av redovisningsregelverket för K3.
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Årsstämma och årsredovisningens tillgänglighet
Årsstämma kommer att hållas i Lund 2020-06-04. Årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig för
nedladdning på Bolagets hemsida (www.follicum.se) senast tre veckor innan årsstämman.

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

Delårsrapport 1, 2020
Halvårsrapport 2020
Delårsrapport 3, 2020
Bokslutskommuniké 2020

2020-05-20
2020-08-27
2020-11-19
2021-02-18

Avlämnande av bokslutskommuniké
Lund, den 20 februari 2020
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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Follicum AB
Scheelevägen 22, 223 63 Lund, Sweden
Telefon: +46 (0)46 19 21 97
E-post: info@follicum.com
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