
  

ÅRSREDOVISNING  
2017 

 

Follicum AB │ 556851-4532 │ www.follicum.se 

Follicum AB 
Scheelevägen 22 
223 63 Lund 



 
 
 

 

ii 

 
Utvalda händelser under 2017 
 

 
 
• Follicum meddelar den 23 februari 2017 att dess läkemedelskandidat FOL-005 visar god säkerhet i fas I/IIa-

studie. 
 

• Follicum meddelar den 10 april 2017 att Bolagets kliniska studie av FOL-005 vid Charité-sjukhuset i Berlin, 
Tyskland, visat en stimulering av hårtillväxt vid behandling av friska frivilliga försökspersoner. 
 

• Den 8 maj 2017 meddelar Follicum att Bolaget lämnat in patentansökan inom sjukdomsområdet diabetes. 
Ansökan avsåg substanser modifierade utifrån mänskliga proteiner. Prekliniska studier visade positiv 
effekt på frisättning av insulin.  
 

• Follicum meddelar den 31 juli 2017 att Bolaget avslutar sin kliniska fas I/IIa-studie. Resultatet bekräftar att 
Follicums läkemedelskandidat FOL-005 stimulerar hårväxt under behandlingsperioden.  
 

• Follicum meddelar den 11 september 2017 att styrelsen i Bolaget beslutat att, förutsatt bolagstämman 
godkännande, öka aktiekapitalet genom företrädesemission av aktier. Vid full teckning i 
företrädesemissionen tillförs Follicum cirka 23 miljoner SEK före emissionskostnader. 

 

• Follicum meddelar den 20 oktober 2017 att företrädesemissionen tecknades till en teckningsgrad om 
cirka 110 procent. 
 

• Follicum meddelar den 1 november 2017 ny storägare i Bolaget i samband med att Swedish Growth Fund 
förvärvat Sunstone Life Science Ventures samtliga 2 747 034 aktier i Follicum.  

 
• Follicum meddelar den 1 november 2017 att Bolaget genomför en riktad nyemission till Swedish Growth 

Fund om 3,5 MSEK.  
 
• Follicum informerar den 20 november 2017 att Bolagets ansökan om start av en klinisk fas IIa-studie med 

FOL-005 lämnats till det tyska läkemedelsverket BfArM.  
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Follicum AB 
Problem med håravfall drabbar miljontals människor – både män och kvinnor – och kan vara ett stort problem 
såväl fysiskt som psykiskt. Idag finns det inga produkter som effektivt kan hjälpa dessa människor utan att ge 
biverkningar som begränsar dess användning. För behandling av kvinnor finns det bara ett godkänt läkemedel. 
Follicums huvudkandidat FOL-005 har i prekliniska studier visat stimulering av hårväxt på ett mycket effektivt 
sätt redan vid mycket låga doser, och under 2017 bekräftades i den första kliniska fas I/IIa-studien att FOL-005 
stimulerar hårväxt också på människa och att substansen har god säkerhet. 
 

Klinisk studie 2018 i syfte att verifiera effekten och responsen av 
läkemedelskandidaten FOL-005 vid behandling på skalp 
Under 2016 fram till februari 2017 genomfördes en klinisk studie på försökspersoner i Berlin. Studiens mål var 
att bekräfta säkerheten av läkemedelskandidaten med flera doser samt att undersöka effekten av 
läkemedelskandidaten hos försökspersoner. Bolaget meddelade i april 2017 att en stimulering av hårväxt 
(ökning av hårtätheten) påvisats i studien. Dessutom tolererades FOL-005 mycket väl och den observerade 
effekten var statistiskt signifikant. 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 IIa-studie på skalp. I februari godkände den tyska läkemedelsmyndigheten 
start av den kliniska studien och i mars behandlades den första patienten i studien som omfattar cirka 60 
patienter. 
 

Behandling av diabetes och dess komplikationer: 
Detta nya projekt befinner sig ännu i ett tidigt skede av preklinisk utveckling. I flera in vivo och in vitro 
diabetes-modeller har peptiden FOL-014, en ytterligare modifierad peptid som stammar ur ett annat 
kroppseget protein, visat intressanta biologiska effekter och peptiden optimeras nu för att i framtiden 
utvärderas som ett möjligt ett behandlingsalternativ för diabetes och dess komplikationer. En stor del av 
forskningen inom diabetesprojektet görs i samarbete med världsledande forskargrupper på Lunds 
universitet.  Bland annat samarbetar Follicum med Professor Jan Nilssons grupp på CRC i Malmö vars 
forskargrupp under hösten 2017 tilldelades ett anslag på 400 000 DKK från Novo Nordisk Foundation för att 
utföra prekliniska diabetesstudier med Follicums peptider. Målsättningen med dessa prekliniska experiment 
är att studera effekterna och verkningsmekanismerna av Follicums patenterade FOL014 och närliggande 
peptider. Follicum är också med i ett stort projekt för individanpassad medicin i diabetes som leds av 
professor Maria Gomez vid Lunds Universitet. Den statliga Stiftelsen för Strategisk Forskning (”SSF”) 
beslutade i februari 2017 att dela ut upp till 100 mkr inom programmet ”Industrial Research Centres” till detta 
projekt som löper under minst 5 år.  
 
 

VD Jan Alenfall kommenterar året 
Follicum har under ett händelserikt verksamhetsår 2017 kunnat rapportera 
flera positiva framsteg för våra projekt. Vi kunde bland annat meddela att vår 
första kliniska studie med FOL-005, en kombinerad fas I/IIa-studie, 
framgångsrikt avslutats och att tre av fyra försökspersoner fick ökad hårväxt 
vid behandling med FOL-005. Studien inleddes i januari 2016 vid Clinical 
Research Center for Hair and Skin Science ("CRC") på universitetssjukhuset 
Charité i Berlin, Tyskland med huvudfokus att utvärdera säkerhetsprofil och 
effektparametrar för FOL-005. Den tre månader långa studien visade goda 
resultat för både säkerhet och effekt, en stimulering av hårtillväxt påvisades 
med cirka åtta procents ökning jämfört med före behandling. Under den 
efterföljande tre månader långa perioden utan behandling, påvisades inte 
heller några negativa effekter. 
 
I denna första kliniska studie doserades FOL-005 på låren på friska frivilliga 
försökspersoner. Studien sin helhet visade att behandling med FOL-005 både 
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är säker och ger god behandlingseffekt, trots att vi inte har utvecklat en slutlig formulering och inte har 
optimerat doseringsfrekvensen. En fas IIa-studie på skalp pågår nu i syfte att bekräfta de positiva resultat 
som vi fått bekräftat på lår. Follicum lämnade i november 2017 in ansökan till det tyska läkemedelsverket, 
BfArM och till etikkommittéerna i samarbete med CRC i Berlin och bioskin i Hamburg, Tyskland. Studien 
inleddes under det första kvartalet 2018 med rekrytering av alopeci-patienter i både Berlin och Hamburg. 
Patienterna injiceras med olika doser av FOL-005 eller placebo på två ytor på skalpen för att undersöka 
säkerhet men även effekten och responsen av läkemedelskandidaten FOL-005. Studien beräknas vara 
avslutad senare delen av 2018. 
Parallellt med det kliniska programmet pågår utveckling av en mer användarvänlig formulering för att 
optimera dosering och behandlingstid. Denna användarvänliga beredningsform kommer att användas i 
kommande kliniska studier. 
 

”Vår avsikt med fas IIa-studien på skalp är att konfirmera de intressanta 

resultaten från vår avslutade studie där vi såg god säkerhet och 

behandlingseffekt samt en mycket hög patientrespons.” 
 
Med målsättningen att skapa ett internationellt attraktivt bolag med en differentierad produktportfölj har 
Follicum under året breddat verksamheten med en ny indikation. Baserat på vår gedigna kunskap och 
erfarenhet av peptidläkemedel har vi på ett kostnadseffektivt sätt påbörjat att utveckla nya peptider som 
produktkandidater inom diabetes. I samarbete med Lunds Universitet och en av våra grundare – Pontus 
Dunér – arbetar Follicum också med att undersöka och förstå verkningsmekanismen för de peptider vi 
utvecklat. Med kunskap om receptorer och verkningsmekanism kan vi dels driva utvecklingen av FOL-005 
framåt på ett fokuserat sätt och dels utveckla nya peptider och behandlingar för behandling av diabetes och 
inom andra områden av hårreglering.  
 
Den 8 maj 2017 meddelade Follicum att en patentansökan inom sjukdomsområdet diabetes lämnats in. 
Patentet behandlar bland annat en ny grupp peptider som via studier visat positiv effekt på frisättning av 
insulin. Vidareutvecklingen av substansen kommer huvudsakligen bedrivas i samarbete med forskargruppen 
ledd av Professor Jan Nilsson på Clinical Research Center vid Lunds universitet. Follicum ingår även i ett stort 
Diabetesprojektet (LUDC-IRC), finansierat av Stiftelsen för Strategisk Forskning, som genomförs i samarbete 
med Lunds universitet och som bland annat fokuserar på individanpassad medicin i diabetes. Utöver Follicum 
ingår Novo Nordisk, Johnson & Johnson Innovation, Pfizer, Probi, CardioVax och Region Skåne/Skånes 
universitetssjukhus i Malmö i projektet. 
 
Under det fjärde kvartalet 2017 avslutades framgångsrikt dels en företrädesemission om totalt 23,5 MSEK och 
dels en riktad nyemission till Swedish Growth Fund, Follicums nya huvudägare, om totalt 3,5 MSEK. 
Emissionerna genomfördes huvudsakligen för att finansiera Follicums kliniska fas IIa-studie samt utveckling 
av en användarvänlig beredningsform av FOL-005.   
Med det tillförda kapitalet har vi påbörjat vår kliniska fas IIa-studie i Tyskland på två mycket kompetenta 
kliniker och målsättningen är att kommunicera resultatet från studien under 2018. Det är mycket glädjande 
att patientrekryteringen så har långt är ytterst tillfredsställande. Follicum befinner sig i en spännande period 
och vi upplever ett växande intresse för FOL-005 från många läkemedelsföretag och potentiella partners. Jag 
ser fram emot verksamhetsåret 2018 och vill passa på att rikta ett tack till alla aktieägare för visat förtroende 
för Follicum och våra läkemedelskandidater. 
 

Jan Alenfall – VD, Follicum AB  
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Follicum och FOL-005 – en tillbakablick 
FOL 005, Follicums ledande läkemedelskandidat som stimulerar hårtillväxt, stammar från ett omfattande 
forskningsarbete av Anna Hultgårdh och Pontus Dunér. Tillsammans med dem har Follicum, som grundades 
2011, genomfört ett omfattande utvecklingsarbete vilket ledde till att FOL 005 som är en kortare sekvens av 
osteopontin identifierades. Målet med detta preparat är att effektivt och säkert stimulera hårväxt hos både 
kvinnor och män. 
 
Utvecklingsprogrammet för FOL-005 har utförts i samarbete med mycket kunniga experter inom området 
för att förstärka och maximera potentialen i FOL-005. Follicum har bidragit till att utveckla en skräddarsydd 
process 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, och följande unika testsekvens har genomförts:  
 

• 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) 

 

Pipeline 
Follicum har för närvarande två utvecklingsprojekt som båda är baserade på forskning kring mänskliga 
proteiner. De två läkemedelskandidaterna, FOL-005 och FOL-014 är båda kortare sekvenser av 
olika kroppsegna protein, s.k. peptider. Projektet hämning av hårväxt är för närvarande vilande. 

Patent 
Patentfamilj Löptid Jurisdiktion 

Peptider för stimulering av hårväxt 
(produkt och användning) 

2012-2032 Förlängning av patenttid 
(t.ex. SPC, PTE) med upp till fem år 
möjliga i flera jurisdiktioner. 

AU, BR, CA, CN, EP, IN, JP, KR, RU, 
US Validerat i följande länder inom 
EP: AT, BE, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, 
IE, IT, LI, NL, NO, PL, SE, TR 

Peptider för hämning av hårväxt 
(användning) 

2015-2035 Förlängning av patenttid 
(t.ex. SPC, PTE) möjlig i flera 
jurisdiktioner. 

AU, BR, CA, CN, EP, IL, JP, KR, MX, 
RU, SG, US, ZA 

Diabetes – ansökan inlämnad 2017---2038 SE med möjlighet till PCT*-ansökan 
som täcker 152 länder. 

 

* Internationell patentansökan, http://www.wipo.int/pct/en/pct_contracting_states.html  



Årsredovisning för

Follicum AB (publ)
556851-4532

 

Räkenskapsåret
2017-01-01 - 2017-12-31

Innehållsförteckning: Sida

Förvaltningsberättelse  1-5
Resultaträkning  6
Balansräkning  7-8
Kassaflödesanalys  9
Noter  10-16
Underskrifter  16



Follicum AB (publ)  1(16)

556851-4532

Förvaltningsberättelse

 Styrelsen för Follicum AB  (publ) (Follicum), 556851-4532, får härmed avge årsredovisning för bolagets
 sjunde räkenskapsår 1 januari 2017 - 31 december 2017 Bolaget har sitt säte i Lund. Follicum AB är
 noterat på AktieTorget. 

Allmänt om verksamheten

 Follicum grundades 2011 i Lund, i syfte att utveckla nya läkemedel för reglering av hårväxt. Bolagets verksamhet
 inom detta område grundar sig på forskning sprungen från Lunds universitet. Under 2017 tillkom ett nytt
 forskningsområde, diabetes, efter nya fynd från den prekliniska forskningen. Bolagets övergripande målsättning
 är att bedriva forskning och utveckling, patentera och dokumentera läkemedelskandidater samt produktkoncept
 främst inom dessa två områden, för att sedan erbjuda dessa projekt i form av rättigheter till eller i samarbete med
 internationella företag. 

 Stimulering av hårväxt :

 Follicums läkemedelskandidat FOL-005 är företagets längst framskridna projekt. FOL-005 har sitt ursprung i en
 förändrad variant av det mänskliga proteinet Osteopontin som visat sig kunna reglera hårtillväxt. Under
 utvecklingen har osteopontinvarianten förändrats för att skapa en mindre peptid, FOL-005, eftersom mindre
 molekyler lämpar sig bättre som läkemedel. Målet med detta projekt är att utveckla en användarvänlig produkt
 som effektivt stimulerar hårväxt hos både kvinnor och män. Under 2017 avslutades den första kliniska studien
 med FOL-005. I februari rapporterades att FOL-005 tolererades väl och i april att FOL-005 stimulerade hårväxten
 med en statistiskt säkerställd ökning om cirka 8 % jämfört med före behandling. I sin helhet visade alltså studien
 att Follicums läkemedelskandidat FOL-005 på ett säkert sätt stimulerar hårväxt under den aktuella
 behandlingsperioden. Efter denna första kliniska studie befinner sig FOL-005 nu i uppstarten av en ny klinisk fas
 2a-studie, som genomförs vid två specialiserade kliniker i Tyskland. 
 Parallellt med den kliniska utveckling arbetar Follicum också med att utveckla en säker, effektiv och
 användarvänlig formulering av FOL-005. Tre separata teknologier utvecklas och testas för närvarande
 tillsammans med parter i både Sverige och Tyskland.

 Behandling av diabetes och dess komplikationer:

 Detta nya projekt befinner sig ännu i ett tidigt skede av preklinisk utveckling. I flera  in vivo  och  in vitro
  diabetes-modeller har peptiden FOL-014 visat intressanta effekter och peptiden optimeras nu för att i framtiden
 möjliggöra ett behandlingsalternativ för diabetes och dess komplikationer. En stor del av forskningen inom
 diabetesprojektet görs i samarbete med världsledande forskargrupper på Lunds universitet.  Bl a samarbetar
 Follicum med Professor Jan Nilssons grupp på CRC i Malmö och denna forskargrupp fick under hösten 2017 ett
 anslag på 400 000 DKK från Novo Nordisk Foundation för att utföra prekliniska diabetesstudier med Follicums
 peptider. Målsättningen med dessa prekliniska experiment är att studera effekterna och verkningsmekanismerna
 av Follicums patenterade peptider. Follicum är också med i ett stort projekt för individanpassad medicin i
 diabetes som leds av professor Maria Gomez vid Lunds Universitet. Den statliga Stiftelsen för Strategisk
 Forskning (SSF) beslutade i februari 2017 att dela ut upp till 100 mkr inom programmet Industrial Research
 Centres till detta projekt. Follicums arbete utgör en mindre del som är relaterat framför allt till de komplikationer
 som ofta uppkommer till följd av diabetes. 

 2017 i sammandrag

 Follicum avslutade framgångsrikt den första kliniska prövningen med FOL-005 under året. Bolaget har också
 erhållit nya prekliniska resultat på mänsklig vävnad, resultat som är helt i linje med och bekräftar och förstärker
 de resultat som rapporterats i tidigare studier. En andra kliniska studie med FOL-005 planerades under året för
 att studera olika dosers effekt på hårtillväxten på alopeciapatienter.
 Bolaget kunde meddela att ett nytt forskningsområde inom diabetes har initierats baserat på mycket spännande
 prekliniska data. Bolaget har genom på dessa intressanta fynd identifierat en helt ny peptidklass, som omfattar
 FOL-014, med lovande effekter i flera diabetesmodeller. En patentansökan lämnades in i maj 2017 och bolaget
 fortsätter nu arbetet med att förstärka patentansökan genom att utveckla en optimal läkemedelskandidat för
 behandling av diabetes och relaterade komplikationer. I diabetesprojektet samarbetar Follicum med flera
 världsledande forskargrupper, bl. a från Lunds universitet. 
 Follicum har rekryterat en affärsutvecklingschef, Gunnar Gårdemyr (Chief Business Officer) som tillträdde
 tjänsten i början av hösten.
 En företrädesemission till en emissionskurs om 2,20 SEK per aktie genomfördes i oktober 2017. Bolaget
 tillfördes genom denna cirka 23,5 MSEK före kostnader. 
 I november meddelade bolaget att Swedish Growth Fund har förvärvat Sunstone Life Science Ventures samtliga
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 2 747 034 aktier i Follicum AB. Därtill investerade Swedish Growth Fund ytterligare 3,5 MSEK i Follicum genom
 en riktad nyemission till en kurs om SEK 2,42 per aktie. Denna riktade emissionen motsvarade 1 446 280 nya
 aktier.  
 Antalet aktier efter emissionerna uppgår till 28 121 566 och bolagets aktiekapital efter emissionen är 3 374
 587,92.  
   
 Starten på 2018

 Bolaget erhöll tillstånd från myndigheterna i Tyskland att starta den kliniska studien i februari. I början på mars
 behandlades de första patienterna i den nya kliniska studien (Fas IIa) med FOL-005. Rekryteringen och
 behandlingen planeras att genomföras så att resultaten från studien blir tillgängliga under innevarande år.

 Utvecklingen framöver

 Follicums forskningsfokus är att studera, välja ut och optimera intressanta substanser i prekliniska modeller
 främst för modulering och reglering av hårväxt samt för diabetes och de komplikationer som ofta drabbar
 diabetespatienten.
 Bolaget skall testa utvalda läkemedelskandidater i kliniska prövningar. 
 Under kommande år ska bolaget förstärka dokumentationen av intressanta och lovande molekyler för fortsatt
 industriell utveckling. 
 Bolaget kommer att bygga ett attraktivt vetenskapligt och kommersiellt underlag för FOL-005 inför en
 utlicensieringsprocess. 
 Parallellt med den pågående nya kliniska studien och utlicensieringsarbetet har Follicum flera andra
 projektaktiviteter som är viktiga i den fortsatta utvecklingen av projektet. Bland annat pågår utveckling av en
 användarvänlig, topikal formulering vilket innebär att FOL-005 skall utvecklas och tillverkas som en salva, kräm
 eller liknande med god stabilitet, lämplig för hemmabruk. Under 2018 kommer den bästa av ett antal
 prototypformuleringar att väljas ut inför framtida tillverkning i större skala. 
 Bolaget har studerat verkningsmekanismen för de aktuella peptiderna och genererat data som stödjer en utökad
 satsning på diabetesprojektet i form av prekliniska studier i specifika diabetesmodeller.
 Genom de emissioner som genomfördes under hösten 2017 har bolaget tillförts resurser att påbörja dessa
 satsningar samt även börja utveckla ett plattformskoncept med potential för ytterligare indikationer.
      
 Miljöinformation

 Follicum bedriver ingen tillståndspliktig verksamhet enligt miljöbalken eftersom ingen egen tillverkning av
 läkemedel eller läkemedelssubstanser förekommer och hantering av lösningsmedel och kemikalier saknas.

 Patent och immaterialrättsliga frågor

 Follicum förvaltade vid periodens utgång tre patentfamiljer. De två första familjerna rör reglering av hårväxt och
 den tredje familjen rör diabetes.
 Värdet i Follicum är till stor del beroende av förmågan att ansöka om, erhålla och försvara patent och andra
 immateriella rättigheter samt av att skydda specifik kunskap.
 Patentskydd för medicinska och biotekniska bolag kan vara osäkra och leda till komplicerade rättsliga och
 tekniska frågor. Det finns ingen garanti för att patent på bolagets patentsökta uppfinningar kommer att
 godkännas, eller att kommande beviljade patent kommer att ge tillräckligt patentskydd.

 Verksamhet inom forskning och utveckling

 Den övervägande delen av företagets resurser kommer att användas för forskning och utveckling.

 Follicum-aktien

 Follicums aktie är noterad på AktieTorget sedan den 25 november 2014, under handelsbeteckning FOLLI. Vid
 emissionen och noteringen i november 2014 ingick teckningsoptioner, vars nyttjandeperiod inföll under hösten
 2015. Totalt nyttjades 1 160 024 teckningsoptioner av serie TO 1, innebärande att 1 160 024 nya aktier
 registrerades hos Bolagsverket. Follicum tillfördes i och med detta cirka 6,96 MSEK före emissionskostnader om
 cirka 0,4 MSEK. Follicum har därmed inga utestående teckningsoptioner. I maj 2016 genomfördes en
 nyemission omfattande 6 001 938 aktier och tillförde bolaget cirka 30 MSEK före emissionskostnader. I
 november 2017 genomfördes en företrädesemission omfattande 10 670 114 aktier. Bolaget tillfördes 23,5 MSEK
 före kostnader.
 Per den 31 december 2017 uppgick aktiekapitalet till 3 201 034 SEK fördelat på 26 675 286 aktier. Det finns
 endast ett aktieslag. Varje aktie berättigar till en röst på årsstämman och samtliga aktier äger lika rätt till andel i
 bolagets tillgångar och resultat. För ytterligare information om aktieägare se Follicums hemsida, 
 www.follicum.com.
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Ägarförhållande
Namn Antal aktier Ägande %

Avanza Pension 3 112 810 11,67
Swedish Growth Fund AB 2 747 034 10,30
Lund University Bioscience AB 2 320 370 8,70
Nordnet Pensionsförsäkring 1 321 236 4,95
Mats Invest AB 812 729 3,05
Atherioco AB 482 953 1,81
Kudu AB 458 840 1,72
Pontus Dunér 450 000 1,69
Stiftelsen Akademihemman 383 515 1,44
Netfond ASA 359 298 1,35
Övriga aktieägare (ca 1 650 st) 14 226 501 53,32

Totalt 26 675 286 100

Förväntad framtida utveckling samt väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

 Begränsade resurser

 Follicum är ett litet företag med begränsade resurser. För genomförandet av utvecklingsstrategin är det av vikt att
 resurserna disponeras på ett för bolaget optimalt sätt, vilket bolaget hittills lyckats väl med.

 Intjäningsförmåga och kapitalbehov

 Utveckling av läkemedel är en tids- och kostnadskrävande verksamhet. Det kan inte uteslutas att det tar längre
 tid än beräknat, innan bolaget når ett positivt kassaflöde och resultat. Ett misslyckande i att generera
 vetenskapliga eller ekonomiska resultat i tillräcklig omfattning kan påverka bolagets marknadsvärde.
 Befintligt kapital kommer framförallt att användas till att genomföra den Fas II-studie där effekten av FOL-005
 studeras på skalp och till att driva utvecklingen av en ny topikal beredningsform vidare mot en slutlig produkt. En
 mindre del ska användas för utveckling av diabetesprojektet. 
 Om bolaget väljer att ytterligare öka projektens utvecklingstakt för att än bättre utnyttja de möjligheter som
 projekten visat sig rymma, kan bolaget komma att behöva tillföras kapital.
 Bolaget söker kontinuerligt partners till projekten för att finansiera senare och kostsamma utvecklingsfaser. Det
 är styrelsens ambition att driva projekten i egen regi eller tillsammans med partners på för ägarna bästa möjliga
 villkor.

 Konkurrenter

 Det råder hård konkurrens inom läkemedelsbranschen. Det finns många företag, universitet och
 forskningsinstitutioner som bedriver forskning och utveckling av läkemedel. Om en konkurrent lyckas utveckla
 och lansera ett effektivt och säkert hårtillväxtreglerande läkemedel kan detta komma att medföra risker i form av
 försämrade försäljningsmöjligheter för Follicum. Vidare kan företag med global verksamhet som i dagsläget
 arbetar med närliggande områden bestämma sig för att etablera sig inom Follicums verksamhetsområde. Ökad
 konkurrens kan innebära negativa försäljnings- och resultateffekter för bolaget i framtiden.

 Utsikter för 2018

 Follicums intensiva utvecklingsskede kommer att fortsätta under året med fokus på att slutföra den nya kliniska
 studien som utförs i Tyskland. 
 Vidare kommer bolaget att fortsätta att vidareutveckla dokumentationen för läkemedelskandidaten FOL-005 för
 att skapa ett attraktivt vetenskapligt och kommersiellt underlag inför en utlicensieringsprocess. 
 Parallellt med den pågående studien och utlicensieringsarbetet har Follicum startat aktiviteter som kommer att bli
 viktiga i den fortsatta utvecklingen av projektet, såsom formuleringsarbete för att ta fram en topikal produkt,
 förstärkning av den prekliniska dokumentationen och planering för kliniska fas II-studier som är nödvändiga för
 att avancera programmet in i fas III. 
 Dessutom har bolaget påbörjat utredning av verkningsmekanismen vilket kan generera ytterligare värde i from av
 kompletterande produktkandidater inom området. 
 Genom utredning av verkningsmekanismen i hårprojektet har diabetesområdet tillkommit och det sker en utökad
 satsning av preklinisk forskning inom det projektet. 
 Genom den företrädesemission som genomfördes i november 2017 och den riktade emissionen till Swedish
 Growth Fund har bolaget möjlighet att genomföra stora delar av dessa aktiviteter samt även att utveckla och
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 förstärka potentialen inom diabetesprojektet. 
 Bolaget kan komma att optimera, driva och förstärka insatserna i bolagets två projekt ytterligare, vilket kan
 innebära att kapitalanskaffning kan bli nödvändig för att upprätthålla och även öka den höga utvecklingstakt som
 bolaget har haft. 

Utveckling av företagets verksamhet, resultat och ställning Belopp i kkr
 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31
Övriga rörelseintäkter - 17 325 3 047 618
Resultat efter finansiella poster -17 520 -20 537 -19 021 -6 183 -5 186
Balansomslutning 29 671 21 399 13 797 25 535 7 021
Eget kapital 25 155 18 819 11 740 24 209 3 880
Resultat per aktie -0,2 -1,3 -1,9 -0,7 -37,3
Soliditet % 84,8 87,9 85,1 94,8 55,3
Definitioner: se not 11

Förändring Eget kapital
 Aktie- Utvecklings-
Bundet eget kapital kapital fond

Ingående balans 1 920 621 1 342 020

Transaktioner med ägare
Nyemission 1 280 414
Nyemission (tecknat ej inbetalt) 173 553

Omföring mellan poster i eget kapital
Avsatt till fond för utvecklingsutgifter 693 212

Vid årets utgång 3 374 588 2 035 232

Överkurs- Balanserat Årets
Fritt eget kapital fond resultat resultat

Ingående balans 70 010 487 -33 917 009 -20 536 742

Transaktioner med ägare
Nyemission exkl emissionskostnader 25 520 281
Emissionskostnader -3 311 357
Personaloptioner 192 000

Omföring mellan poster i eget kapital
Avsatt till fond för utvecklingsutgifter -693 212
Omföring av fg års resultat -20 536 742 20 536 742

Årets resultat 2017 -17 519 556

Vid årets utgång 92 411 411 -55 146 963 -17 519 556



Follicum AB (publ)  5(16)

556851-4532

Förslag till disposition av företagets vinst eller förlust

 Styrelsen föreslår att fritt eget kapital, kronor 19 744 891, disponeras enligt följande:

 Belopp i kr

Balanseras i ny räkning 19 744 891

Summa 19 744 891

 Vad beträffar resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkning med
 tillhörande noter
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Resultaträkning
Belopp i kr Not 2017-01-01- 2016-01-01-

2017-12-31 2016-12-31

Övriga rörelseintäkter 3 - 16 704

- 16 704

Rörelsens kostnader
Projektkostnader 4 -10 493 775 -14 253 835
Övriga externa kostnader -3 308 438 -3 219 845
Personalkostnader 5 -3 647 290 -3 103 803
Av/nedskrivningar av materiella och 
immateriella anläggningstillgångar -114 050 -

Rörelseresultat -17 563 553 -20 560 779

Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter och liknande resultatposter 6 63 028 89 360
Räntekostnader och liknande resultatposter 7 -19 031 -65 323

Resultat efter finansiella poster -17 519 556 -20 536 742

Resultat före skatt -17 519 556 -20 536 742

Årets resultat -17 519 556 -20 536 742
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Balansräkning
Belopp i kr Not 2017-12-31 2016-12-31

TILLGÅNGAR

Tecknat ej inbetalt kapital 3 499 999 -

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar
Koncessioner, patent, licenser, varumärken 
samt likn rättigheter 8 3 217 562 2 638 401

3 217 562 2 638 401

Summa anläggningstillgångar 3 217 562 2 638 401

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar - 6 750
Aktuell skattefordran 53 119 40 348
Övriga fordringar 1 109 442 878 577
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 140 231 112 993

1 302 792 1 038 668

Kortfristiga placeringar
Övriga kortfristiga placeringar 9 - 1 000 000

- 1 000 000

Kassa och bank 21 650 566 16 722 068

Summa omsättningstillgångar 22 953 358 18 760 736

SUMMA TILLGÅNGAR 29 670 919 21 399 137
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Balansräkning
Belopp i kr Not 2017-12-31 2016-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital
Aktiekapital (26 675 286 aktier, få 16 005 172 aktier) 3 374 588 1 920 621
Fond för utvecklingsutgifter 2 035 232 1 342 020

5 409 820 3 262 641

Fritt eget kapital
Överkursfond 92 411 411 70 010 487
Balanserat resultat -55 146 964 -33 917 009
Årets resultat -17 519 556 -20 536 742

19 744 891 15 556 736

Summa eget kapital 25 154 711 18 819 377

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 2 104 151 1 324 699
Skatteskulder 77 729 -
Övriga kortfristiga skulder 224 203 78 939
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2 110 125 1 176 122

4 516 208 2 579 760

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 29 670 919 21 399 137
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Kassaflödesanalys

  2017-01-01- 2016-01-01-
Belopp i kr Not 2017-12-31 2016-12-31
Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster -17 519 556 -20 536 742
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m m 114 050 -

-17 405 506 -20 536 742

Kassaflöde från den löpande verksamheten före -17 405 506 -20 536 742
förändringar av rörelsekapital

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning(-)/Minskning (+) av rörelsefordringar -264 125 305 182
Ökning(+)/Minskning (-) av rörelseskulder 1 936 447 522 270

Kassaflöde från den löpande verksamheten -15 733 184 -19 709 290

Investeringsverksamheten
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar 8 -693 211 -1 342 020

Kassaflöde från investeringsverksamheten -693 211 -1 342 020

Finansieringsverksamheten
Nyemission 23 474 250 30 009 690
Emissionskostnader -3 311 357 -2 393 408
Personaloptioner 192 000

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 20 354 893 27 616 282

Årets kassaflöde 3 928 498 6 564 972
Likvida medel vid årets början 17 722 068 11 157 097

Likvida medel vid årets slut* 21 650 566 17 722 069

 *inkl kortfristiga placeringar
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Noter

Not 1  Redovisningsprinciper
 Belopp i kr om inget annat anges

Allmänna redovisningsprinciper

 Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens
 allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Redovisningsprinciperna är
 oförändrade jämfört med föregående år.

Värderingsprinciper m m

 Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats utifrån anskaffningsvärden om inget annat anges
 nedan.

Immateriella anläggningstillgångar

Övriga immateriella anläggningstillgångar

 De immateriella tillgångar som bolaget innehar består av utgifter för uppbyggnad av bolagets
 patentportfölj och redovisas till anskaffningsvärde minus ackumulerade avskrivningar och
 nedskrivningar.

 Vid redovisning av utgifter för patent tillämpas aktiveringsmodellen. Det innebär att utgifter som
 uppkommit under utvecklingsfasen redovisas som tillgång när samtliga nedanstående förutsättningar
 är uppfyllda:    
                                          
 - Det är tekniskt möjligt att färdigställa den immateriella anläggningstillgången så att den kan användas
   eller säljas.     
                                           
 - Avsikten är att färdigställa den immateriella anläggningstillgången och att använda eller sälja den.      
                                       
 - Förutsättningar finns för att använda eller sälja den immateriella anläggningstillgången.                       
                      
 - Det är sannolikt att den immateriella anläggningstillgången kommer att generera framtida                   
   ekonomiska fördelar. 
                                               
 - Det finns erforderliga och adekvata tekniska, ekonomiska och andra resurser för att fullfölja                
   utvecklingen och för att använda eller sälja den immateriella anläggningstillgången.                             
                 
 - De utgifter som är hänförliga till den immateriella anläggningstillgången kan beräknas på ett tillförlitligt
   sätt.                                              
                                              
 I de fall utgifter för patent har finansierats med statliga stöd har ingen aktivering skett.
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Avskrivningar

 Anläggningstillgångarna består av utgifter för uppbyggnad av bolagets patentportfölj. Avskrivning sker
 från den tidpunkt då patent har beviljats.

 Nedskrivningar - immateriella anläggningstillgångar

 Vid varje balansdag bedöms om det finns någon indikation på att en tillgångs värde är lägre än dess
 redovisade värde. Om en sådan indikation finns, beräknas tillgångens återvinningsvärde. 
                                          
 Återvinningsvärdet är det högsta av verkligt värde med avdrag för försäljningskostnader och
 nyttjandevärde. Vid beräkning av nyttjandevärdet beräknas nuvärdet av de framtida kassaflöden som
 tillgången väntas ge upphov till i den löpande verksamheten samt när den avyttras eller utrangeras.
 Den diskonteringsränta som används är före skatt och återspeglar marknadsmässiga bedömningar av
 pengars tidsvärde och de risker som avser tillgången. En tidigare nedskrivning återförs endast om de
 skäl som låg till grund för beräkningen av återvinningsvärdet vid den senaste nedskrivningen har
 förändrats. 

Immateriella anläggningstillgångar %
Patent 10

Finansiella tillgångar och skulder

 Finansiella tillgångar och skulder redovisas i enlighet med kapitel 11 (vilket innebär att finansiella
 instrument värderas utifrån anskaffningsvärdet) i BFNAR 2012:1. 

 Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar värdepapper, kundfordringar och
 övriga fordringar, kortfristiga placeringar, leverantörsskulder och derivatinstrument. Instrumenten
 redovisas i balansräkningen när företaget blir part i intrumentets avtalsmässiga villkor.                           
                 

 Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen när rätten att erhålla kassaflöden från instrumentet
 har löpt ut eller överförts och koncernen har överfört i stort sett alla risker och förmåner som är
 förknippade med äganderätten.

 Finansiella skulder tas bort från balansräkningen när förpliktelserna har reglerats eller på annat sätt
 upphört.

 Kvittning av finansiell fordran och finansiell skuld

 En finansiell tillgång och en finansiell skuld kvittas och redovisas med ett nettobelopp i
 balansräkningen endast då legal kvittningsrätt föreligger samt då en reglering med ett nettobelopp
 avses ske eller då en samtida avyttring av tillgången och reglering av skuldes avses ske.

Låneskulder och leverantörsskulder

 Låneskulder och leverantörsskulder redovisas initialt till anskaffningsvärde efter avdrag för
 transaktionskostnader. Skiljer sig det redovisade beloppet från det belopp som ska återbetalas vid
 förfallotidpunkten periodiseras mellanskillnaden som räntekostnad över lånets löptid med hjälp av
 instrumentets effektivränta. Härigenom överensstämmer vid förfallotidpunkten det redovisade beloppet
 och det belopp som ska återbetalas.

Utländsk valuta

                          
 Monetära poster i utländsk valuta räknas om till balansdagens kurs. Positiva valutakurseffekter
 bruttoredovisas i resultaträkningen under posten ränteintäkter och liknande intäkter. Negativa
 valutakurseffekter bruttoredvisas under posten räntekostnader och liknande kostnader.                         



Follicum AB (publ)  12(16)

556851-4532

                 
                

Kundfodringar och övriga fordringar

 Fordringar redovisas som omsättningstillgångar med undantag för poster med förfallodag mer än 12
 månader efter balansdagen, vilka klassificeras som anläggningstillgångar. Fordringar tas upp till det
 belopp som förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra fodringar. Fordringar
 som är räntefria eller som löper med ränta som avviker från marknadsräntan och har en löptid
 överstigande 12 månader, redovisas till ett diskonterat nuvärde och tidsvärdeförändringen redovisas
 som ränteintäkt i resultaträkningen.

Ersättningar till anställda

Ersättningar till anställda efter avslutad anställning

 Kortfristiga ersättningar utgörs av lön, sociala avgifter, betald semester, betald sjukfrånvaro, sjukvård
 och bonus. Kortfristiga ersättningar redovisas som en kostnad och en skuld då det finns en legal eller
 informell förpliktelse att betala ut en ersättning.

Ersättningar efter avslutad anställning

 I företaget förekommer bara avgiftsbestämda pernsionsplaner. I avgiftsbestämda planer betalar
 företaget fastställda avgifter till ett annat företag och har inte någon legal eller informell förpliktelse att
 betala något ytterligare även om det andra företaget inte kan uppfylla sitt åtagande. Företagets resultat
 belastas för kostnader i takt med att de anställdas pensionsberättigande tjänster utförs.

Ersättningar vid uppsägning

 Ersättningar vid uppsägning utgår då företaget beslutar att avsluta en anställning före den normala
 tidpunkten för anställningens upphörande eller då en anställd accepterar ett erbjudande om frivillig
 avgång i utbyte mot sådan ersättning. Om ersättningen inte ger företaget någon framtida ekonomisk
 fördel redovisas en skuld och en kostnad när företaget har en legal eller informell förpliktelse att lämna
 sådan ersättning. Ersättningen värderas till den bästa uppskattningen av den ersättning som skulle
 krävas för att reglera förpliktelsen på balansdagen.
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Skatt

 Skatt på årets resultat i resultaträkningen består av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Aktuell skatt är
 inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat och den del av
 tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte har redovisats. Uppskjuten skatt är inkomstskatt
 för skattepliktigt resultat avseende framtida räkenskapsår till följd av tidigare transaktioner eller
 händelser.                              
                
 Bolaget har inga temporära skillnader. Uppskjuten skattefordran redovisas för avdragsgilla temporära
 skillnader och för möjligheten att i framtiden använda skattemässiga underskottsavdrag. Värderingen
 baseras på hur det redovisade värdet för motsvarande tillgång eller skuld förväntas återvinnas
 respektive regleras. Beloppen baseras på de skattesatser och skatteregler som är beslutade före
 balansdagen och har inte nuvärdesberäknats.

 Uppskjutna skattefodringar har värderats till högst det belopp som sannolikt kommer att återvinnas
 baserat på innevarande och framtida skattepliktiga resultat. Värderingen omprövas varje balansdag.

 Bolagets ackumulerade skattemässiga underskott uppgår på balansdagen till -78 224 396 kr. Då
 bolaget befinner sig i utvecklingsfas och ännu inte visar några vinster redovisas inte någon uppskjuten
 skattefordran.

Offentliga bidrag

 Ett offentligt bidrag som inte är förknippat med krav på framtida prestation redovisas som intäkt när
 villkoren för att få bidraget uppfyllts. Ett offentligt bidrag som är förenat med krav på framtida prestation
 redovisas som intäkt när prestationen utförs. Om bidraget har tagits emot innan villkoren för att
 redovisa det som intäkt har uppfyllts, redovisas bidraget som en skuld.

Redovisning av bidrag relaterade till anläggningstillgångar

 Offentliga bidrag relaterade till tillgångar redovisas i balansräkningen genom att bidraget reducerar
 tillgångens redovisade värde. 

Not 2  Uppskattningar och bedömningar

 Företagsledningen gör uppskattningar och antaganden om framtiden. Dessa uppskattningar kommer
 sällan att motsvara det verkliga resultatet. De uppskattningar och antaganden som kan komma att
 leda till risk för väsentliga justeringar i redovisade värden för tillgångar och skulder är främst värdering
 av immateriella tillgångar.
 Varje år prövas om det finns någon indikation på att tillgångars värde är lägre än det redovisade
 värdet. Finns en indikation så beräknas tillgångens återvinningsvärde, vilket är det lägsta av
 tillgångens verkliga värde med avdrag för försäljningskostnader och nyttjandevärdet.

Not 3  Övriga rörelseintäkter
 2017-01-01- 2016-01-01-
 2017-12-31 2016-12-31

Övriga fakturerade kostnader - 5 400
Erhållna bidrag - 11 304

Summa - 16 704
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Not 4  Projektkostnader
 2017-01-01- 2016-01-01-
 2017-12-31 2016-12-31

Projektkostnader -10 493 775 -14 253 835

Summa -10 493 775 -14 253 835

 Med projektkostnader avses bolagets direkta kostnader i huvudsak rörande forskning och utveckling
 för projektet. Posten innefattar bl a kostnader för utförda studier och tester samt ersättningar till
 underleverantörer direkt kopplade till projektet.

Not 5   Anställda och personalkostnader

Medelantalet anställda
 2017-01-01-  2016-01-01-  
 2017-12-31 Varav män 2016-12-31 Varav män
Sverige 2 1 2 1

Totalt 2 1 2 1

Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader, inklusive pensionskostnader
 2017-01-01- 2016-01-01-
 2017-12-31 2016-12-31
Bolagets VD 1 458 100 1 344 758
Styrelse* 822 883 650 192
Övriga anställda 888 200 750 572

Summa 3 169 183 2 745 522
Sociala kostnader 961 271 1 152 823
(varav pensionskostnader 436 221 kr (få 684 618  kr)

 I lön till Bolagets VD är bonus för 2017 om 320 000 kr inräknad.

 I händelse av att bolagets VD sägs upp har denne rätt att erhålla ett avgångsvederlag uppgående till 6 månadslöner.

 *Redovisad ersättning till styrelse består av styrelsearvode enligt beslut från årsstämma för respektive räkenskapsår samt
 ersättning för utförda konsultuppdrag utöver styrelseuppdraget. Konsultuppdrag utförda av styrelsemedlemmar är
 kostnadsförda under övriga externa kostnader i resultaträkningen. Styrelsearvodet beslutat på årsstämma uppgår till 180 Tsek
 till styrelsens ordförande (få 180 Tsek) samt 65-80 Tsek till övriga styrelseledamöter (få 65-80 Tsek). Summa styrelsearvoden
 uppgår till 450 000 Tsek (få 390 Tsek), resterande ersättningar utgör konsultarvode samt kostnadsersättningar. Arvoden och
 ersättningar följer marknadsmässiga villkor.

Not 6  Ränteintäkter och liknande resultatposter
 2017-01-01- 2016-01-01-
 2017-12-31 2016-12-31
Ränteintäkter, övriga 43 052 49 154
Valutakursvinster 19 976 40 206

Summa 63 028 89 360

Not 7  Räntekostnader och liknande resultatposter
 2017-01-01- 2016-01-01-
 2017-12-31 2016-12-31
Valutakursförluster -19 031 -65 323

Summa -19 031 -65 323
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Not 8  Koncessioner, patent, licenser, varumärken och likn rättigheter
 2017-12-31 2016-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden
-Vid årets början 2 638 401 1 296 381
-Årets anskaffning 693 211 1 342 020
-Nedskrivning av patent -32 692 -
-Årets avskrivning -81 358 -

Redovisat värde vid årets slut 3 217 562 2 638 401

Not 9  Kortfristiga placeringar

 2017-12-31 2016-12-31
Vid årets början 1 000 000 -
-Tillkommande placeringar 1 000 000
-Avgående placeringar -1 000 000

- 1 000 000

Not 10  Ställda säkerheter och eventualförpliktelser

Ställda säkerheter
 2017-12-31 2016-12-31
För egna skulder och avsättningar

Övrig garanti Sparbanken Skåne 50 000 50 000

Summa ställda säkerheter 50 000 50 000
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Not 11  Nyckeltalsdefinitioner

Övriga rörelseintäkter
Erhållna bidrag och fakturerade kostnader.

Balansomslutning:
Totala tillgångar.

Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före extraordinära intäkter och kostnader

Eget kapital
Företaget nettotillgångar, dvs skillnaden mellan tillgångar och skulder.

Resultat per aktie
Periodens resultat dividerat med antal aktier.

Soliditet:
(Totalt eget kapital + 78 % av obeskattade reserver) / Totala tillgångar.

Underskrifter

 Lund 2018-

  

Fredrik Buch Jan Alenfall
Styrelseordförande Verkställande direktör

Elisabeth Svanberg Lars Bruzelius
Styrelseledamot Styrelseledamot

Anna Hultgårdh Nilsson
Styrelseledamot

Vår revisionsberättelse har lämnats den 2018-
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Anders Brofors Ekblom Pär Hammensjö
Auktoriserad revisor Auktoriserad revisor
Huvudansvarig revisor
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Finansiell kalender 
 

Delårsrapport 1 2018-05-24 

Årsstämma 2018-05-30 

Delårsrapport 2 2018-08-23 

Delårsrapport 3 2018-11-22 

Bokslutskommuniké 2018 2019-02-21 

 

 

 

Bolagsinformation 
 

Firmanamn  Follicum AB 
Handelsbeteckning   FOLLI 

Säte och hemvist Skåne län, Lunds kommun 
Organisationsnummer  556851-5432 

Datum för bolagsbildning  2011-05-03 
Datum när bolag startade sin verksamhet  2011-06-27 

Land för bolagsbildning Sverige 
Juridisk form  Publikt aktiebolag 

Lagstiftning  Svensk rätt och svenska aktiebolagslagen 
Adress  Scheelevägen 22, 223 63 Lund 

Telefon 046-19 21 97 
Hemsida www.follicum.se 
LEI-kod 967600Z7F0A07RKPMN97 
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Follicum AB 
Scheelevägen 22, 223 63 Lund, Sweden 

Telefon: +46 (0)46 19 21 97 
E-post: info@follicum.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


