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Överblick 2019 
 
Första kvartalet 
 

• Follicum meddelar den 4 februari att Bolagets nya topikala formulering av FOL-005 ger ökad hårtillväxt, 
jämförbar med ledande kommersiell produkt. 

 
• Follicum meddelar den 11 februari att Bolaget valt peptid-baserad läkemedelskandidat för behandling 

av diabetes och skyddande av beta-celler. 
 

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

 
Andra kvartalet 
 

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

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

• Follicum meddelar den 23 maj 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 att Bolaget inrättat ett Scientific Advisory Board inom diabetesområdet. 
 

• Follicum rapporterar den 13 juni 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 offentliggör den 17 juni att ett framgångsrikt möte med det tyska läkemedelsverket angående 
förberedelser för topikal fas II skalpstudie har skett. 
 

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

 
Tredje kvartalet 

 
• Follicum meddelar den 10 juli att Bolagets kapitalisering är fulltecknad och Bolaget tillförs cirka 56 

MSEK. 
 

• Follicum meddelar den 11 juli att Bolaget erhållit ett godkännande av patentansökan gällande 
stimulering av hårtillväxt i Korea. 
 

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

• Follicum meddelar den 17 september att Bolaget erhållit ett Notice of Allowance från det amerikanska 
patentverket för metoden att stimulera hårtillväxt med FOL-005. Beskedet innebär ett preliminärt 
godkännande för den amerikanska patentansökan. 
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• Follicum meddelar den 26 september 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 ett framgångsrikt slutförande av toxstudier inför kommande klinisk 
studie på patienter med håravfall. 

 
• Follicum meddelar den 24 oktober att bolaget fått sin ansökan om Eurostars-anslag 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 räknar med 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 genom två olika samarbeten, ett med Lunds universitet 
och ett med InSphero, Schweiz och 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 Follicums 
peptiders inbindning till receptorer på pankreas-celler beviljad. Follicum är koordinator för projektet, 
där även Lunds universitet och SARomics Biostructures ingår. 

 
• Follicum AB tillkännager den 9 mars att den första gruppen patienter har behandlats i den nya kliniska 

fas IIa-studien med FOL-005. Studien omfattar cirka 200 manliga patienter med håravfall som dagligen 
under fyra månader ska behandlas med den nya topikala formuleringen av FOL-005 eller placebo. 
Studien genomförs vid Clinical Research Center for Hair and Skin Science ("CRC") i Berlin och vid 
proDerm, Hamburg, Tyskland. 

 
• Follicum AB meddelar den 18 mars att Bolaget beslutat att pga. covid-19 pandemin göra ett temporärt 

uppehåll i den fas IIa-studie av läkemedelskandidaten FOL-005 som nyligen initierats i Tyskland.  
 

• Follicum AB meddelar den 20 mars att Bolaget erhållit ett preliminärt godkännande från 
Europapatentverket (EPO) av en patentansökan rörande Bolagets peptider som utvecklas för att 
behandla diabetes. 
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VD Jan Alenfall kommenterar 
 

När jag ser tillbaka på 2019 noterar jag att året innehöll många strategiskt 
betydelsefulla framsteg för Follicum.  
 

I somras genomförde vi en nyemission vilken tillförde bolaget cirka 52 MSEK netto 
och ett antal nya ägare. Kapitaltillskottet innebar att vi kunde gå vidare med 
planeringen och inleda de samarbeten som krävdes för att starta en ny stor klinisk 
studie med FOL-005 på patienter med alopeci (håravfall). Vi inledde ett viktigt 
samarbete med proDERM, som har hög kompetens inom utveckling av läkemedel 
för hårtillväxt, och ett annat med Bioglan för produktion av den topikala 
formuleringen av FOL-005.  
 

I slutet av januari 2020 erhöll vi ett efterlängtat godkännande från den tyska 
läkemedelsmyndigheten BfArM och den tyska etikkommittén för att starta den kliniska fas IIa-studien med en 
topikal formulering av FOL-005 i patienter med alopeci. Studien kommer att omfatta 200 patienter fördelat på 
fyra testgrupper. Den genomförs i samarbete med Charité, Clinical Research Center for Hair and Skin Science i 
Berlin, med vilket vi samarbetat även i föregående kliniska studier, samt med proDERM i Hamburg. Glädjande 
nog har vi fått tillstånd att behandla patienterna dagligen i fyra månader, tack vare den övertygande 
säkerhetsprofilen för FOL-005.  Detta är en månad längre än vad vi tidigare har kunnat göra, vilket är viktigt 
eftersom hårtillväxt tar lång tid. Intresset för studien har varit stort och ungefär en fjärdedel av patienterna 
hade rekryterats och påbörjat sin behandling när vi tvingades göra ett uppehåll till följd av covid-19-pandemin.  
 

Bolaget arbetar efter en välstrukturerad patentstrategi i syfte att säkra starka och relevanta skydd för vår 
teknologi och våra produkter. Under året skickade vi in en patentansökan för den topikala formuleringen och 
läkemedelskandidaten FOL-005 som vid beviljat patent ger ett skydd ända fram till 2040. Det stärker vår 
växande patentportfölj som ger oss skydd för FOL-005 och ytterligare peptider på flera viktiga marknader, inte 
minst den europeiska och kinesiska. Vi har också erhållit ett godkännande från det koreanska patentverket 
avseende stimulering av hårtillväxt, ett viktigt patent för Follicum. Dessutom utvidgade vi skyddet för FOL-005 
i USA, en av de största potentiella marknaderna för Follicum.  
 

Även inom diabetesprojektet nådde vi flera viktiga strategiska milstolpar under det gångna året. Det allra 
största framsteget var att vi efter en omfattande urvalsprocess kunde nominera en lovande 
läkemedelskandidat. Denna läkemedelskandidat uppvisar unika resultat i både in vitro- och in vivo-modeller, 
inklusive effekter på diabeteskomplikationer, vilka uppkommer till följd av kraftiga fluktuationer i 
blodsockernivåerna hos patienterna. Follicums peptider har visat sig skydda de insulinproducerande 
betacellerna när de utsätts för höga sockernivåer eller inflammationsfaktorer. En bibehållen funktion av 
betacellerna ökar möjligheten att kontrollera blodsockernivåerna och risken för komplikationer minskar 
därmed. Läkemedelskandidaten har nu framgångsrikt utvärderats i ett fortsatt prekliniskt program för att 
ytterligare studera dess säkerhet och effekt. Det vetenskapliga råd inom diabetesområdet som inrättades under 
året förstärker vår kompetens och kliniska expertis och har redan givit oss mycket värdefull vetenskaplig 
support under projektets fortsatta utveckling.  
 

Under 2019 beviljades en Eurostars-ansökan vilket innebär att cirka 700 ooo EUR tillförs diabetesprojektet via 
våra två nya samarbetspartners i Tyskland, nämligen det tyska diabetescentret i Düsseldorf och BioAssay – ett 
kontraktforskningsbolag med tydligt fokus på diabetesområdet. Baserat på våra starka prekliniska resultat 
närmar vi oss nu en klinisk fas I-studie med vår första läkemedelskandidat för behandling av diabetes och dess 
komplikationer.  
 

Med ett händelserikt år bakom oss vänder vi blicken framåt. Follicum följer tidsmässigt och finansiellt det 
utvecklingsprogram för projekten som bolaget presenterade i samband med emissionen sommaren 2019 men 
pga. covid-19 pandemin blir det dock en försening för hårprojektet innan resultat från den påbörjade fas II 
studien kan presenteras. Precis som resten av världen följer vi utvecklingen av covid-19-pandemin noga, men 
förutom det temporära uppehållet i den kliniska studien av FOL-005 har vår verksamhet inte påverkats 
nämnvärt. Jag hoppas att vi snart kan se en förbättring av situationen och obehindrat fortsätta Follicums 
expansiva utvecklingsresa.  
 

Jan Alenfall – Vd, Follicum AB  
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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 
Insjuknandet i Diabetes ökar snabbt globalt. Sjukdomen kännetecknas av dålig blodsockerkontroll på grund av 
defekt insulinsignalering vilket drastiskt ökar risken för 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 adekvat 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. 

 
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 
Kroppen har många sätt att skydda sig mot sjukdomar och kroppens förmåga att reparera skadad vävnad är 
central för att bibehålla en god hälsa. När skador uppstår på vävnader behöver kroppen kunna reparera dessa, 
till exempel vid hud och kärl-skador och när centrala funktioner förloras som t.ex. vid skadade betaceller hos 
en diabetespatient. Vävnadsreparation kräver att celler förflyttar och delar sig. Beroende på typ och 
svårighetsgrad av vävnadsskadan kan detta ta kortare eller längre tid. Komplett läkning betyder att den 
skadade vävnaden ersätts med exakt samma vävnad medan fibros innebär att den skadade vävnaden ersätts 
med ärrvävnad, vilken inte är lika funktionsduglig. Processen för hårtillväxt, dvs att hårcykeln omväxlande 
alternerar mellan aktiv fas, nedbrytningsfas och vilande fas, påminner om de processer som ingår i 
vävnadsreparation. Dessutom uppstår många diabeteskomplikationer på grund av nedsatt förmåga att 
reparera skadad vävnad. 
  
Inflammation är det första steget till vävnadsreparation och detta innebär att det sker en ansamling av olika 
celltyper i skadan. Dessa celler organiserar sig för att reparationen skall starta vilket innebär aktivering av 
inflammatoriska celler och endotelceller för nybildning av blodkärl vilket krävs för en funktionell 
vävnadsreparation. I området sker även en lokal produktion av olika tillväxtfaktorer och extracellulära 
komponenter genom olika celler vilket påbörjar reparationen. Vissa vävnader har sämre förmåga att reparera 
sig, tex nerver, medan andra kan göra det kontinuerligt, tex huden. För att en komplett vävnadsreparation 
skall ske och att skadan skall ha läkts utan ärr behövs det en samordning av celler och komponenter som 
reorganiserar sig så att den ursprungliga funktionen återställs. 

  
Follicum har identifierat och patentskyddat två unika och breda klasser av substanser med 
vävnadsreparerande egenskaper. En förbättrad förmåga att reparera en skadad vävnad kan minska risken för 
tex diabeteskomplikationer vilket vore mycket önskvärt utifrån ett behandlingsperspektiv. 
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Follicums milstolpar de kommande 12 månaderna 
 
 
Hårprojektet  

• Genomförande av den klinisk fas IIa-studien på skalp med topikal formulering. 

• Förstärkning av patentskyddet för den topikala formuleringen. 

• Framtagande av en global strategisk, regulatorisk och klinisk utvecklingsplan för FOL-005.  
 

 
Diabetesprojektet  

• Utökat prekliniskt datapaket med ytterligare in vivo data.  

• Fördjupad kartläggning av verkningsmekanismen.  

• Inledande av strategiska samarbeten för genomförandet av kliniska studier.  

• Framtagande av en global regulatorisk och klinisk utvecklingsplan för diabetesprojektet. 
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Follicum AB 
Follicums forskning och utveckling fokuserar på stimulering av hårtillväxt samt behandling av diabetes och dess 
komplikationer. I samband med forskning inom åderförkalkning upptäckte grundarna Anna Hultgårdh och 
Pontus Dunér, båda verksamma vid Lunds Universitet, 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 av aminosyror från det kroppsegna 
proteinet osteopontin, en så kallad peptid. 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) 

• Klinisk Fas IIa med topikal formulering påbörjas (2020) 
 

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 IIa-studie 
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. Bolaget inledde 2020 en ny klinisk Fas IIa studie på 
patienter med den topikala formuleringen i samarbete med proDERM i Hamburg och Charité i Berlin, Tyskland. 
 
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 visat en 
glukossänkande effekt hos försöksdjur. 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. De prekliniska resultaten visar också på peptidernas kapacitet att 
fördröja insjuknandet i Typ 1-diabetes i väletablerad djurmodell. 
 
Baserat på resultaten från det pågående prekliniska programmet kommer Follicum under 2020 att ta fram en 
klinisk utvecklingsplan för diabeteskandidaten.   



 
 

9 
 

    

    

 
   

 
   

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 består av kortare 
aminosyrasekvenser sprunget av olika kroppsegna protein, s.k. peptider. Den topikala 
formuleringsutvecklingen för FOL-005 avslutades 2019 och Bolaget startar 2020 en fas IIa-studie på skalp med 
intentionen att rapportera så kallade top-line data under Q1 2021. Det projekt som utvärderar hämning av 
hårväxt är för närvarande vilande. 
 

Indikation Förening Forskning Preklinisk Fas I Fas II 

      
Stimulering av hårväxt FOL-005     

      
Topikal formulering FOL-005     
      
Hämning av hårväxt FOL-005     
      
Diabetes FOL-014     

 
 

Affärsstrategi 
Bolagets övergripande målsättning är att inom området peptidbaserade läkemedel bedriva forskning och 
utveckling, patentera och dokumentera läkemedelskandidater samt produktkoncept, för att sedan erbjuda 
dessa projekt i form av rättigheter till eller i samarbete med internationella läkemedelsbolag efter genomförda 
kliniska studier. Follicums intäkter väntas således komma från utlicensiering eller försäljning av hela eller delar 
av Bolagets läkemedelsprojekt till läkemedelsföretag och/eller finansiella investerare efter genomförda kliniska 
studier. Follicum avser inte att etablera en egen försäljningsorganisation för att sälja läkemedel. 
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Förvaltningsberättelse 
Styrelsen och Verkställande Direktören för Follicum AB (publ) (”Follicum”), 556851-4532, avger härmed 
årsredovisning för Bolagets nionde räkenskapsår 1 januari 2019 - 31 december 2019. Bolaget har sitt säte i Lund. 
Follicum AB är sedan november 2014 noterat på Spotlight Stock Market. 
 
Allmänt om verksamheten 
Follicum grundades 2011 i Lund, i syfte att utveckla nya peptidbaserade läkemedel för reglering av hårväxt. 
Bolagets verksamhet inom detta område grundar sig på forskning sprungen från Lunds universitet. Under 2017 
tillkom ett nytt forskningsområde, med en helt ny peptidklass, inom diabetes. Positiva effekter på 
insulinfrisättning från beta-celler upptäcktes i samband med forskningen rörande verkningsmekanismen av 
FOL-005. Processen för hårtillväxt påminner om vävnadsreparation emedan en okontrollerad hög 
blodsockerhalt kan leda till att diabeteskomplikationer uppstår vilket också beror på en nedsatt förmåga att 
reparera skadad vävnad. Bolagets övergripande målsättning är idag 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 samarbeten med internationella företag. 
  
Stimulering av hårväxt: 
Follicums läkemedelskandidat FOL-005 är företagets längst framskridna projekt. I januari 2020 meddelade 
bolaget att man har fått godkännande av de tyska myndigheterna att starta den planerade fas IIa studien med 
FOL-005. Godkännandet erhölls efter det att Bolaget under 2019 framgångsrikt genomfört de toxstudier som 
myndigheterna kräver samt att man även slutit samarbetsavtal avseende produktion av bolagets topikala 
formulering och med kliniker som skall genomföra den kliniska studien i Tyskland. Under året har bolaget även 
visat att den topikala formuleringen ger en ökad hårtillväxt som är jämförbar med de ledande kommersiella 
produkterna för hårtillväxt. FOL-005 som visat sig kunna reglera hårtillväxt har sitt ursprung i en förändrad 
variant av det mänskliga proteinet osteopontin. Under utvecklingen har osteopontin-varianten 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 och som dessutom saknar de biverkningar befintliga produkter har.  
 
Behandling av diabetes och dess komplikationer: 
Diabetesprojektet befinner sig i preklinisk utveckling och har under året fortsatt att studeras i flera in vivo och 
in vitro diabetes-modeller med intressanta resultat.  Ett av de främsta resultaten är när Bolaget i slutet av året 
kunde meddela att man i 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 som har 
genomförts i två olika samarbeten, ett med Lunds universitet och ett med InSphero, Schweiz, visade samma 
resultat. 
 
En stor del av forskningen inom diabetesprojektet utförs i samarbete med världsledande forskargrupper på 
Lunds universitet. Som ett led i det fortsatta arbetet med att ytterligare undersöka funktionen och 
verkningsmekanism hos Follicums olika peptider har Dr. Chrysostomi Gialeli har rekryterats till en heltids 
postdoc-tjänst under 2 år.  Tjänsten finansieras av LUDC-IRC-konsortiet, lett från Lunds universitet. Under året 
har Bolaget även inrättat ett Scientific Advisory Board som förväntas ger värdefulla vetenskapliga insikter i 
diabetesprojekt såväl på kort sikt som i ett längre perspektiv. Ytterligare ett externt bevis på att Bolagets 
forskning inom diabetes och dess komplikationer ligger långt fram vetenskapligt är det faktum att Bolaget fick 
ett Eurostars-anslag godkänt 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.  
 
Bolaget avser att stärka och utveckla både befintliga och nya samarbeten med kända världsledande 
forskargrupper. Ambitionen med diabetesprogrammet är att erbjuda potentiella partners ett väldokumenterat 
projekt i ett tidigt utvecklingsskede. 
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2019 i sammandrag 
Follicum har genomfört alla milstolpar enligt ursprunglig plan och budget. Bolaget har även tillfört viktiga 
värdehöjande aktiviteter utöver vad som utlovats under året, såsom nytt vetenskapligt råd inom diabetes och 
nya patent inom hårtillväxt. En av årets viktigaste händelser är den framgångsrikt genomförda kombinerade 
riktade och företrädesemissionen som tillförde bolaget ca 56 Mkr före emissionskostnader i nytt kapital samt 
nya strategiska ägare till bolaget. Emissionen genomfördes till en emissionskurs om 2,20 SEK per aktie och 
genomfördes under Q2 2019. Antalet aktier efter emissionen uppgick till 67 606 769 och Bolagets aktiekapital 
efter emissionen uppgick till 8 112 812,28 SEK.  
 
Emissionens genomförande innebar att det fortsatta arbetet med förberedelserna för den kommande kliniska 
fas IIa studien inom hår, med den topikala formuleringen kunde fortlöpa enligt plan. Bolagets andra 
forskningsområde, diabetes, har fortsatt att generera intressanta prekliniska data från bl.a studier på humana 
Langerhanska öar där Bolagets peptider visat goda effekter på frisättning av insulin. Bolaget har även fått ett 
Eurostars-anslag beviljat för bolagets first-in-class projekt för behandling av diabetes och dess komplikationer. 
 
Starten på 2020 
Bolaget har startat den planerade kliniska fas IIa studien som godkändes av de tyska myndigheterna i början av 
året. Då säkerhetsprofilen på läkemedelskandidaten ansågs vara övertygande har myndigheterna gett tillstånd 
att genomföra en studie över fyra månader istället för tre. På grund av den rådande covid-19 pandemin 
beslutade Bolaget under mars månad följa myndigheternas rekommendationer i Tyskland att göra uppehåll i 
rekryteringen av patienter till studien .  
 
Bolaget har även fått ett Vinnova anslag för att studera peptiders inbindning till pankreas-celler vilket är ett 
viktigt steg i att utreda verkningsmekanismen inom diabetesprojektet. 
  
Utvecklingen av projekten 
Under verksamhetsåret 2019 uppnåddes ett antal strategiskt viktiga milstolpar som stärkt Follicum i flera 
avseenden. Bolaget har under 2019 framgångsrikt genomfört de toxstudier som myndigheterna kräver samt 
har även slutit samarbetsavtal avseende produktion av bolagets topikala formulering. Bolaget har valt att 
genomföra den kliniska fas IIa studien i Tyskland precis som tidigare studier, och under året har också 
samarbetsavtal slutits med de kliniker som skall genomföra studien. Bolaget fick i början av 2020 ett slutligt 
godkännande från läkemedelsmyndigheten och den etiska kommitteen för att starta den kliniska fas IIa-studien 
med den nya topikala formuleringen. Efter en positiv inledande start tog Bolaget beslutet att följa 
myndighetsrekommendationerna att temporärt pausa studien pga. rådande situation med covid-19 pandemin.  
 
Bolaget kunde i slutet av året meddela att studier på humana Langerhanska öar visat positiva effekter på 
frisättningen av insulin. Detta är ett av de främsta resultaten i diabetesprojektet och vi vet nu att peptiderna har 
samma gynnsamma effekter som tidigare rapporterade resultat på betaceller isolerade från djur.  
 
I diabetesprojektet har Bolaget under året förstärkt organisationen med en internationellt erfaren 
projektledare. Resursförstärkningen innebär ett ökat fokus på den prekliniska utvecklingen och framtagande 
av en klinisk utvecklingsplan. De prekliniska resultaten inom diabetesområdet tillsammans med den 
personalmässiga resursförstärkningen har inneburit att Bolaget kunnat förstärka den preklinisk utvecklingen 
och har under året genomfört flera in vivo och in vitro diabetes-modeller med intressanta resultat.  
 
Under 2019 har bolaget inom båda projekten stärkt de vetenskapliga samarbetena. Till exempel har ett Scientific 
Advisory Board inom diabetesområdet etablerats. Vidare har Bolaget förstärkt dokumentationen av 
verkningsmekanismerna för peptiderna vilket i framtiden kan generera intressanta och lovande molekyler för 
fortsatt industriell utveckling inom andra indikationer orsakade av en defekt vävnadsreparation.   
 
Bolaget driver ett kontinuerligt affärsutvecklingsarbete mot potentiella framtida partners.   
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Miljöinformation  
Follicum bedriver ingen tillståndspliktig verksamhet enligt miljöbalken eftersom ingen egen tillverkning av 
läkemedel eller läkemedelssubstanser förekommer och då hantering av lösningsmedel och kemikalier saknas. 
 
Patent och immaterialrättsliga frågor 
Follicum förvaltade vid periodens utgång fyra patentfamiljer. Två familjer skyddar Follicums peptider avsedda 
för stimulering av hårväxt, samt en topikal formulering av dessa. De två andra patentfamiljerna rör Follicums 
peptider avsedda för behandling av 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 Bolagets resurser används för forskning och utveckling. 
 
Follicum-aktien  
Follicums aktie är noterad på Spotlight Stock market 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. I maj 2016 genomfördes en nyemission omfattande 6 001 938 aktier, 
vilken 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. I juli 2018 
genomfördes ytterligare en företrädesemission av aktier och teckningsoptioner (units). Bolaget tillfördes 15,5 
MSEK före emissionskostnader och antalet aktier ökade med 7 030 391 från 28 121 566 till 35 151 957 stycken. I 
februari 2019 konverterades teckningsoptionerna kopplade till företrädesemissionen. Totalt nyttjades 
teckningsoptionerna till 97 procent, vilket tillförde Bolaget cirka 14,8 MSEK före emissionskostnader. I juli 2019 
genomfördes en kombinerad riktad och företrädes emission av aktier. Bolaget tillfördes cirka 56 Mkr före 
emissionskostnader och antalet aktier ökade med 25 424 421 från 42 182 348 till 67 606 769 stycken. 
 
Per den 31 december 2019 uppgick aktiekapitalet till 8 112 812,28 SEK fördelat på 67 606 769 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  
 
   
Ägarförhållande    
Namn Antal aktier Ägande % 
Avanza Pension 6 561 244  9,71 
Recipharm Venture Fund AB 3 636 364  5,38 
Mats Paulssons Stiftelse För Forskning Innovation 
och Samhällsbyggnad 3 199 960  4,73 
Brushamn Invest AB  2 798 047  4,14 
Nordnet Pensionsförsäkring 2 411 315  3,57 
Tibia Konsult AB 2 305 806  3,41 
Mats Invest AB 1 816 725  2,69 
Nordic Cross Asset Management 1 520 500  2,25 
Kudu AB 1 375 352  2,03 
Övriga 41 981 456 62,1 
Totalt 67 606 769 100 
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Förväntad framtida utveckling samt väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer  
Follicum är ett litet företag med begränsade resurser. För genomförandet av bolagets utvecklingsstrategi är det 
av stor vikt att resurserna disponeras på ett för Bolaget optimalt sätt, vilket Follicum 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 och/eller ekonomiska resultat i tillräcklig omfattning kan påverka Bolagets marknadsvärde. 
Merparten av befintligt kapital kommer att användas till att genomföra den fas IIa-studie där effekten av en 
krämliknande formulering av FOL-005 skall studeras på skalp, samt till att därefter aktivt söka en partner. 
Kapitalet skall även användas för utveckling av diabetesprojektet inom ramen för att nå avancerade prekliniska 
data och förbereda projektet inför kliniska studier. 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 ytterligare 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 för ägarnas 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 läkemedel inom Bolagets verksamhetsområde 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 2020 
Follicums intensiva utvecklingsarbete med FOL-005 kommer att fortsätta under året med fokus på att 
genomföra den kliniska studien som temporärt fått göra ett uppehåll i Tyskland, pga covid-19 pandemin. Bolaget 
har en löpande kommunikation med proDERM och Charité samt med myndigheterna i Tyskland när det kan 
anses lämpligt att återstarta studien. Bolaget kommer att meddela marknaden så snart man har ytterligare 
information i frågan. Genom slutförandet av denna studie kommer Bolaget att förstärka dokumentationen av 
läkemedelskandidaten FOL-005 för att skapa ett attraktivt vetenskapligt och kommersiellt underlag inför en 
kommande partnerprocess.  

 
Parallellt med den pågående studien och affärsutvecklingsarbetet av FOL-005, pågår kontinuerlig förstärkning 
av den prekliniska dokumentationen och planering för vidare kliniska studier som är nödvändiga för att 
avancera programmet vidare.  Bolaget har även fortsatt utredningen av verkningsmekanismen i samarbete 
med Bradfords universitet i Storbritannien vilket kan generera ytterligare värde i form av kompletterande 
produktkandidater inom Bolagets område.   
 
Inom diabetesprojektet, har det pre-kliniska projektet avancerat med fokus på ex vivo studier på human 
vävnad och in-vivo studier i speciella sjukdomsmodeller för att vidare kartlägga verkningsmekanismen och 
förstärka dokumentationen av projektet. Det nyligen godkända Vinnova projektet är ett sådant exempel. 
Dessa studier kan påvisa viktiga effekter på diabeteskomplikationer samt är också grundläggande studier som 
syftar till att optimera peptiden för vidare utveckling mot kliniska studier i människa. 
 
Genom den företrädesemission som genomfördes under sommaren 2019 har Bolaget möjlighet att genomföra 
stora delar av dessa aktiviteter samt även att utveckla och 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.   
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Den finansiella utvecklingen 

Bolagets kostnader, främst avseende direkta projektkostnader och personal, är i nivå med föregående år. 
Skillnaden i balansomslutning jämfört med föregående år är främst beroende på den under tredje kvartalet 
slutförda emissionen. Sammantaget utvecklas Bolagets kostnader helt enligt beslutad plan och budget. 

Flerårsöversikt 
  

Belopp i TSEK 
 

2019-12-31 
 

2018-12-31 
 

2017-12-31 
 

2016-12-31 
 

2015-12-31 
      
Övriga rörelseintäkter - 150 - 17 325 
Resultat efter finansiella poster -29 443 -29 614 -17 520 -20 537 -19 021 
Balansomslutning 47 132 8 058 29 671 21 399 13 797 
Eget kapital 42 733 4 937 25 155 18 819 11 740 
Resultat per aktie -0,57 -0,95 -0,2 -1,3 -1,9 
Soliditet % 90,7 61,3 84,8 87,9 85,1 
Definitioner: se not 11           
      
Jämförelseåret 2018 är justerat enligt Not 2. Räkenskapsåren 2017 och bakåt har ej justerats. 

 
 
Förslag till disposition av företagets vinst eller förlust 
 

Styrelsen föreslår att fritt eget kapital, kronor 34 620 511, disponeras enligt följande: 
 
  Belopp i kr 
    
Balanseras i ny räkning 34 620 511 
  
Summa 34 620 511 
  
Vad beträffar resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkning med 
tillhörande noter. 
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Resultaträkning  
 
 

(SEK) 
Not 2019-01-01 

2019-12-31 
2018-01-01 
2018-12-31 

    

Övriga rörelseintäkter  4 0 149 830 

Rörelsens kostnader    

Projektkostnader  5 -15 970 710 -20 822 847 

Övriga externa kostnader  -6 333 031 -3 437 832 

Personalkostnader  6 -7 196 492 -5 475 197 

Rörelseresultat  -29 500 233 -29 586 046 

Avskrivningar    

Av- och nedskrivning av materiella tillgångar 7 -14 408 -14 408 

Rörelseresultat efter avskrivningar  -29 514 641 -29 600 454 

    

Resultat från finansiella poster    

Ränteintäkter och liknande resultatposter 8 95 943 65 910 

Räntekostnader och liknande resultatposter 9 -24 458 -80 427 

Resultat efter finansiella poster  -29 443 156 -29 614 971 

    

Resultat före skatt  -29 443 156 -29 614 971 

    

Periodens resultat  -29 443 156 -29 614 971 

    

Genomsnittligt antal aktier  52 032 522 31 177 139 

Resultat per aktie före utspädning  -0,84 -1,11 

Resultat per aktie efter utspädning  -0,84 -1,11 

 
Resultat- och balansräkningarna för jämförelseåret 2018 har korrigerats enligt not 2. Justering av tidigare års redovisade 
värden har inneburit: ökade externa kostnader med 455 189 kr och 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  
 
 

(SEK) 
 

Not 
2019-12-31 2018-12-31 

    
TILLGÅNGAR    
    
Anläggningstillgångar    
    
Immateriella anläggningstillgångar    

Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt likn. rättigheter* 
 

0 0 

Materiella anläggningstillgångar 
 

  

Inventarier 
7 

43 224 57 632 

Summa anläggningstillgångar  43 224 57 632 

    
Omsättningstillgångar    
Kortfristiga fordringar    
Aktuell skattefordran  0 14 978 
Övriga fordringar  1 256 589 634 839 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  248 155 191 432 
Summa kortfristiga fordringar  1 504 744 841 249 
    
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 

    
    
EGET KAPITAL OCH SKULDER    
    
Eget kapital    
Bundet eget kapital    
Aktiekapital (67 606 769 aktier)  8 112 812 4 218 235 
Fond för utvecklingsutgifter  0 0 
  8 112 812 4 218 235 

    
Fritt eget kapital    
Överkursfond  167 527 487 104 183 084 
Balanserad vinst eller förlust  -103 463 820 -73 848 850 
Periodens resultat  -29 443 156 -29 614 971 
  34 620 511 719 263 

    
Summa eget kapital  42 733 323 4 937 498 

    
Kortfristiga skulder    
Leverantörsskulder  2 818 722 1 457 868 
Skatteskulder  30 392 0 
Övriga skulder  234 071 211 134 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  1 315 879 1 451 620 
Summa kortfristiga skulder  4 399 064 3 120 622 

    

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  47 132 387 8 058 120 

    

 
*Jämförelseperioden för 2018 har räknats om i enlighet med justering för förnyad tolkning av redovisningsregelverket för 
K3, Not 2. 
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Rapport över förändring eget kapital 
 

TSEK Not Aktie- 
kapital 

Utvecklings-
fond 

Överkurs- 
fond 

Balanserat- 
resultat 

Årets 
Resultat 

Ingående balans 2018-01-01  3 374 2 035 92 411 -55 147 -17 519 
       
Transaktioner med ägare       
Nyemission  844  14 623   
Emissionskostnader    -2 851   
       
Avsatt till utvecklingsfond   1 308  -1 308  
       
Omföring av fg års resultat     -17 519 17 519 
       
Åres resultat 2018      -28 432 
Justering av fg års resultat* 2     -1 183  
       

Utgående balans 2018-12-31  4 218 3 343 104 183 -73 974 -29 615 
       
       

Ingående balans 2019-01-01  4 218 3 343 104 183 -73 974 -29 615 
       
Transaktioner med ägare       
Nyemission 1 (inlösen TO)  843  14 623   
Emissionskostnader    -408   
Nyemission 2  3 052  52 883   
Emissionskostnader    -3 754   
       
Återföring utvecklingsfond* 2  -3 343    
Effekt p g a förnyad 
tolkning av regelverk** 

 
2 

   125  

       
Omföring av fg års resultat     -29 615 29 615 
       
Årets resultat 2019      -29 443 

Utgående balans 2019-12-31  8 113 0 167 527 -103 464 29 443 
 
*Se not 2) 
**Se not 2) Återföring av utvecklingsfond (3 343) – kostnadsförda patentutgifter (3 218) = 125 
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Kassaflödesanalys  
 
 

(SEK) 
2019-01-01 
2019-12-31 

2018-01-01 
2018-12-31 

   

Den löpande verksamheten   

Resultat efter finansiella poster* -29 443 156 -29 614 971 

Avskrivningar 14 408 14 408 

   

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändringar av rörelsekapital 

-29 428 748 -29 600 563 

   

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital   

Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar -663 495 3 961 542 

Ökning(+)/minskning(-) av rörelseskulder 1 278 443 -1 395 587 

   

Kassaflöde från den löpande verksamheten -28 813 800 -27 034 608 

   

Investeringsverksamheten   

Investering i immateriella tillgångar* 0 0 

Investering i materiella tillgångar 0 -72 040 

Kassaflöde från investeringsverksamheten 0 -72 040 

   

Finansieringsverksamheten   

Nyemission minus emissionskostnader 67 238 980 12 615 321 

   

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 67 238 980 12 615 321 

   

Periodens kassaflöde* 38 425 180 -14 491 327 

Likvida medel vid periodens början 7 159 239 21 650 566 

Likvida medel vid periodens slut 45 584 419 7 159 239 

 
*Jämförelseperioden för 2018 har räknats om i enlighet med justering för förnyad tolkning av redovisningsregelverket för 
K3, Not 2. Justeringen har påverkat jämförelseåret 2018 så att föregående års resultat efter finansiella poster försämrats 
med 1 183 TSEK, föregående års avskrivningar minskat med 126 TSEK samt investering i immateriella tillgångar minskat med 
1 310 TSEK. 
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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 justerade avseende 
aktivering av immateriella tillgångar vilket redovisas i Not 2. 
 

Immateriella anläggningstillgångar 
Bolaget kostnadsför internt upparbetade utgifter för forskning och utveckling samt patentutgifter. 
 

Materiella anläggningstillgångar 
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för avskrivningar. I 
anskaffningsvärdet ingår utgifter som direkt kan hänföras till förvärvet av tillgången. 
  
Tillkommande utgifter läggs till tillgångens redovisade värde eller redovisas som en separat tillgång, beroende 
på vilket som är lämpligt, endast då det är sannolikt att de framtida ekonomiska förmåner som är förknippade 
med tillgången kommer att komma koncernen tillgodo och tillgångens anskaffningsvärde kan mätas på ett 
tillförlitligt sätt. 
  
Avskrivningar görs linjärt enligt följande: 
  
Maskiner och Inventarier: 5 år 
  
Tillgångarnas restvärden och nyttjandeperiod prövas vid varje rapportperiods slut och justeras vid behov. En 
tillgångs redovisade värde skrivs omgående ner till dess återvinningsvärde om tillgångens redovisade värde 
överstiger dess bedömda återvinningsvärde.  
  
Vinster och förluster vid avyttring av en materiell anläggningstillgång fastställs genom en jämförelse mellan 
försäljningsintäkten och det redovisade värdet och redovisas i övriga rörelseintäkter respektive övriga 
rörelsekostnader i resultaträkningen.  
 

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 instrumentets 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 skulden avses ske. 
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Leasing 
Operationella leasingavtal 
Leasingavgifterna enligt operationella leasingavtal, inklusive förhöjd förstagångshyra, redovisas som kostnad 
linjärt över leasingperioden. Bolaget har valt att redovisa samtliga leasingavtal som operationella. 
 

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 
bruttoredovisas under posten räntekostnader och liknande kostnader.  
             

Kundfordringar 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 fordringar. 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 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 pensionsplaner. 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. 
 

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.                               
                
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. 
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Uppskjutna skattefordringar 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 -143 191 562 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. Inga offentliga bidrag har erhållits under 2018 och 2019. 
 

Resultat per aktie  
 

(i) Resultat per aktie före utspädning 

Resultat per aktie före utspädning beräknas genom att dividera: 

• resultat hänförligt till moderföretagets aktieägare, exklusive utdelning som är hänförlig till 

preferensaktier 

• med ett vägt genomsnittligt antal utestående stamaktier under perioden, justerad för 

fondemissionselementet i stamaktier som emitterats under perioden och exklusive återköpta aktier 

som innehas som egna aktier av moderföretaget. 

(ii) Resultat per aktie efter utspädning 

För beräkning av resultat per aktie efter utspädning justeras beloppen som använts för beräkning av resultat 
per aktie före utspädning genom att beakta: 

• Effekten efter skatt av utdelningar och räntekostnader på potentiella stamaktier och 

• det vägda genomsnittet av de ytterligare stamaktier som skulle ha varit utestående vid en 

konvertering av samtliga potentiella stamaktier. Vid negativt resultat beaktas ej potentiella stamaktier 

eftersom dessa medför en lägre förlust per aktie. 

Samarbetsavtal 
De samarbetsavtal som bolaget beskrivit har ingåtts avser enbart inköpsavtal för tjänster och varor där 
motparten inte får del av framtida vinster eller forskningsresultat. 
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Not 2 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 samt kassaflödesanalysen har justerats för den ändrade principen. Justeringen har 
påverkat jämförelseåret 2018 så att föregående års resultat efter finansiella poster försämrats med 1 183 TSEK, 
föregående års avskrivningar minskat med 126 TSEK samt investering i immateriella tillgångar minskat med 1 310 
TSEK. 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 -3 217 562 0 

Övriga tillgångar 26 453 357  26 453 357 

Summa tillgångar 29 670 919 -3 217 562 26 453 357 

    

Aktiekapital 3 374 588  3 374 588 

Fond för utvecklingsutgifter 2 035 232 -2 035 232 0 

Överkursfond 92 411 411  92 411 411 

Övrigt fritt eget kapital -72 666 520 -1 182 330 -73 848 850 

Skulder  4 516 208  4 516 208 

Summa eget kapital och skulder 29 670 919 -3 217 562 26 453 357 
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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 -3 217 562 -1 183 409 0 

Övriga tillgångar 8 058 120   8 058 120 

Summa tillgångar 12 459 091 -3 217 562 -1 183 409 8 058 120 

     

Aktiekapital 4 218 235   4 218 235 

Fond för utvecklingsutgifter 3 343 011 -2 035 232 -1 307 779 0 

Överkursfond 104 183 084   104 183 084 

Balanserat resultat -73 974 299 -1 182 330 1 307 779 -73 848 850 

Årets resultat -28 431 562  -1 183 409 -29 614 971 

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 149 830   149 830 

Projektkostnader -19 513 068  -1 309 779 -20 822 847 

Avskrivningar av materiella och     0 

immateriella tillgångar -140 778  126 370 -14 408 

Övriga rörelsekostnader -8 913 029   -8 913 029 

Resultat från finansiella poster -14 517   -14 517 

Årets resultat -28 431 562 0 -1 183 409 -29 614 971 
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Not 3 Uppskattningar och bedömningar 

Företagsledningen gör uppskattningar och antaganden om framtiden. Dessa uppskattningar kommer sällan att 
motsvara det verkliga resultatet.  
 
Varje år prövas om det finns någon indikation på att tillgångarnas 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 4 Övriga rörelseintäkter   
  2019-01-01- 2018-01-01- 
  2019-12-31 2018-12-31 

      
Övriga fakturerade kostnader - 149 830 
   
Summa - 149 830 
   
 
 

Not 5 Projektkostnader   
  2019-01-01- 2018-01-01- 
  2019-12-31 2018-12-31 

      
Projektkostnader -15 970 710 -20 822 847 
   
Summa -15 970 710 -20 822 847 
   
 
Bolagets totala externa kostnader är uppdelade i projektkostnader och övriga externa kostnader i 
Resultaträkningen. 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 utvecklingsprojekten. 
Jämförelseåret är justerat enligt Not 2. 
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Not 6 Anställda och personalkostnader 
     

Medelantalet anställda     
  2019-01-01-   2018-01-01-   
  2019-12-31 Varav män 2018-12-31 Varav män 

     
Sverige 6 2 4 1 
     
Totalt 6 2 4 1 
     
   

Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader, 
inklusive pensionskostnader 

  

  2019-01-01- 2018-01-01- 
  2019-12-31 2018-12-31 

   
Bolagets VD 1 469 627 1 554 201 
Styrelse* 595 000 499 945 
Övriga anställda 3 008 388 1 826 005 
   
Summa 5 073 015 3 830 151 
Sociala kostnader 2 054 673 1 445 506 
varav pensionskostnader 845 973 kr (f å 474 183 kr)     
   

I lön till Bolagets VD är bonus för 2019 om 189 000 kr (f å 307 500 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 160 TSEK till styrelsens ordförande (få 160 TSEK) samt 80 TSEK till övriga 
styrelseledamöter (få 80 TSEK). Summa styrelsearvoden (varav hälften är utbetalt för nya styrelseledamöter) 
för 2019 uppgår till 520TSEK (få 480 TSEK), resterande ersättningar utgör konsultarvode samt 
kostnadsersättningar. Arvoden och ersättningar följer marknadsmässiga villkor. 
 

Bolaget har ställt ut teckningsoptioner i till nyckelpersoner som vid fullt utnyttjande kan öka aktiekapitalet år 2020 med 76 800 kr. 
Optionerna är utgivna på marknadsmässiga villkor. 
 
 

Not 7 Materiella anläggningstillgångar   
  2019-12-31 2018-12-31 

    
   
Ackumulerade anskaffningsvärden   
-Vid årets början 72 040 - 
-Årets anskaffning - 72 040 
   
Vid årets slut 72 040 72 040 
   
Ackumulerade avskrivningar   
-Vid årets början -14 408 - 
-Årets avskrivning -14 408 -14 408 
   
Vid årets slut -28 816 -14 408 
   
Redovisat värde vid årets slut 43 224 57 632 
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Not 8 Ränteintäkter och liknande resultatposter   
  2019-01-01- 2018-01-01- 
  2019-12-31 2018-12-31 

   
Ränteintäkter, övriga 54 273 37 457 
Valutakursvinster 41 670 28 028 
   
Summa 95 943 65 485 
   
 

Not 9 Räntekostnader och liknande resultatposter   
  2019-01-01- 2018-01-01- 
  2019-12-31 2018-12-31 

   
Valutakursförluster -24 294 -79 927 
Räntekostnader, övriga -164 -75 
   
Summa -24 458 -80 002 
   
 

Not 10 Koncessioner, patent, licenser, varumärken och  
liknande rättigheter 

  

Bolaget kostnadsför utgifter för patent och liknande rättigheter och justering har gjorts för föregående års 
aktiveringar. Se Not 2. 
 

Not 11 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser 
   
Ställda säkerheter   
  2019-12-31 2018-12-31 

   
För egna skulder och avsättningar     
      
Likvida Medel 50 000 50 000 
      
Summa ställda säkerheter  
 
Inga eventualförpliktelser 

50 000 50 000 

   

Not 12 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 + eget kapital andel av obeskattade reserver) / Totala tillgångar. 
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Not 13 Väsentliga händelser efter balansdagen  
 

• 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 Follicums 
peptiders inbindning till receptorer på pankreas-celler beviljad. Follicum är koordinator för projektet, 
där även Lunds universitet och SARomics Biostructures ingår. 

 
• Follicum AB tillkännager den 9 mars att den första gruppen patienter har behandlats i den nya klinisk 

fas IIa-studien med FOL-005. Studien omfattar cirka 200 manliga patienter med håravfall som dagligen 
under fyra månader ska behandlas med den nya formuleringen av FOL-005 eller placebo. Studien 
genomförs vid Clinical Research Center for Hair and Skin Science ("CRC") i Berlin och vid proDerm, 
Hamburg, Tyskland. 

 
• Follicum AB meddelar den 18 mars att Bolaget beslutat att göra ett temporärt uppehåll i den fas II-

studie av läkemedelskandidaten FOL-005 som nyligen initierats i Tyskland.  
 

• Follicum AB meddelar den 20 mars att Bolaget erhållit ett preliminärt godkännande från 
Europapatentverket (EPO) av en patentansökan rörande Bolagets peptider som utvecklas för att 
behandla diabetes. 

 
• Med anledning av covid 19-pandemin har Bolaget tidigare meddelat att man gjort ett temporärt 

uppehåll i den pågående Tyska Fas IIa-studien. Vid undertecknandet av årsredovisningen ser Bolaget 
inga ytterligare effekter på Bolagets verksamhet med anledning av covid 19-pandemin på kort eller 
långsikt. Det kan inte uteslutas att Bolaget kan påverkas om nuvarande läge förändras negativt. 
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Revisionsberättelse 

Till bolagsstämman i Follicum AB (publ), org.nr 556851-4532 

Rapport om årsredovisningen 

Uttalanden 

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Follicum AB (publ) för år 2019. 

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla 
väsentliga avseenden rättvisande bild av Follicum AB (publ)s finansiella ställning per den 31 december 2019 och 
av dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig 
med årsredovisningens övriga delar. 

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för Follicum AB (publ). 

Grund för uttalanden 

Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt 
ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till 
Follicum AB (publ) enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa 
krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Annan information än årsredovisningen 

Detta dokument innehåller även annan information än årsredovisningen och återfinns på sidorna 2-9. Det är 
styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för denna andra information. 

Vårt uttalande avseende årsredovisningen omfattar inte denna information och vi gör inget uttalande med 
bestyrkande avseende denna andra information. 

I samband med vår revision av årsredovisningen är det vårt ansvar att läsa den information som identifieras ovan 
och överväga om informationen i väsentlig utsträckning är oförenlig med årsredovisningen. Vid denna 
genomgång beaktar vi även den kunskap vi i övrigt inhämtat under revisionen samt bedömer om informationen i 
övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter. 

Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende denna information, drar slutsatsen att den andra 
informationen innehåller en väsentlig felaktighet, är vi skyldiga att rapportera detta. Vi har inget att rapportera i det 
avseendet. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger 
en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även för den 
interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några 
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag. 

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen av 
bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka 
förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift 
tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera bolaget, upphöra med 
verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta. 
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Revisorns ansvar 

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några 
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse 
som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en 
revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet 
om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga 
om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med 
grund i årsredovisningen. 

En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av årsredovisningen finns på Revisorsinspektionens 
webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen. 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar 

Uttalanden 

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens 
förvaltning för Follicum AB (publ) för år 2019 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller 
förlust. 

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens 
ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Grund för uttalanden 

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet 
Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Follicum AB (publ) enligt god revisorssed i Sverige och har i 
övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag 
till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav 
som bolagets verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna kapital, 
konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. 

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland 
annat att fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation, och att tillse att bolagets organisation är utformad 
så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett 
betryggande sätt. Den verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och 
anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i 
överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt. 

Revisorns ansvar 

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta 
revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande 
direktören i något väsentligt avseende: 

• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet 
mot bolaget 

• på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. 

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt 
uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen. 
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Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god 
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda 
ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt 
med aktiebolagslagen. 

En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av förvaltningen finns på Revisorsinspektionens 
webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen. 

Malmö den 13 maj 2020 

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB 

Anders Brofors Ekblom 
Auktoriserad revisor 

Pär Hammensjö 
Auktoriserad revisor 
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Finansiell kalender 
 

Delårsrapport 1, 2020 2020-05-20 
Halvårsrapport 2020 2020-08-27 
Delårsrapport 3, 2020 2020-11-19 
Bokslutskommuniké 2020 2021-02-20 
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Juridisk form  Publikt aktiebolag 
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Telefon  +46 (0)709 315 115 
Hemsida  www.follicum.se 
Revisor  Öhrlings PricewaterhouseCooper (Torsgatan 21, 
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