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Sammanfattning av bokslutskommuniké 
 

Tolv månader (2015-01-01 – 2015-12-31) 
 

 Övriga rörelseintäkter uppgick till 396 TSEK (3 047 TSEK). 
 Resultatet efter finansiella poster uppgick till -19 021 TSEK (-6 183 TSEK). 
 Resultatet per aktie uppgick till cirka -1,90 SEK (-0,70 SEK). 
 Soliditeten uppgick till cirka 85,1 % (94,8 %). 

 
Fjärde kvartalet (2015-10-01 – 2015-12-31) 
 

 Övriga rörelseintäkter uppgick till 1 TSEK (1 179 TSEK). 
 Resultatet efter finansiella poster uppgick till -4 708 TSEK (-3 038 TSEK). 
 Resultatet per aktie uppgick till cirka -0,47 SEK (-0,34 SEK). 

 
Definitioner 

 Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 10 003 234 aktier per 2015-12-31. (fg år 8 843 210 aktier).  

 Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital. 

 I parentes ovan beskrivs motsvarande period föregående år. 

 Med ”Follicum” eller ”Bolaget” avses Follicum AB (org.nr: 556851-4532). 

 

Väsentliga händelser under första kvartalet  
 

 I februari avslutades två kortare toxicitetsstudier med gynnsamma resultat. 
 

 Resultaten av studierna ovan visade att FOL-005 inte ger upphov till några negativa effekter eller 
skador vid administrationsställen. Dessa studier låg sedan till grund för de mer omfattande och 
längre toxicitetsstudierna som påbörjades i mars 2015. 
 

 Follicum kunde i mars kommunicera resultatet av xenotransplantationsstudien, där Bolagets 
läkemedelskandidat FOL-005 visade kraftigt hårväxthämmande egenskaper. 
 

 I mars startade Follicum två omfattande toxicitetsstudier. Dessa var en förutsättning för att den 
kliniska studien skulle kunna påbörjas.  
 

 Follicum meddelade senare i mars att VINNOVA-programmet kunde avslutas tidigare än planerat, 
eftersom det avlöpt över förväntan. Det VINNOVA-finansierade programmet hade då pågått sedan 
november 2013. 

 

Väsentliga händelser under andra kvartalet  
 

 Follicum höll årsstämma den 29 april 2015. Stämmokommuniké publicerades den 30 april 2015 och 
finns på bolagets hemsida samt på www.aktietorget.se. 

 
 I början av maj meddelade Follicum att man haft ett framgångsrikt vetenskapligt rådgivningsmöte 

med det tyska läkemedelsverket, BfArM. BfArM lämnade inga anmärkningar på det 
bakgrundsmaterial som Follicum presenterade, vilket indikerade att Follicum – förutsatt att inget 
oväntat skulle ske i toxicitetsstudierna – skulle kunna arbeta enligt plan med start av klinisk studie 
vid årsskiftet 2015/2016. 
 

 Follicum meddelade i juni att man etablerat två samarbetspartners för att ta fram den produkt som 
används i studien. PolyPeptide Group tillverkade Follicums substans och Recipharm AB formulerade 
och producerade den produkt som används i den kliniska studien. I de senares uppdrag ingick även 
att utveckla och validera de analysmetoder som krävdes i samband med kvalitetsgranskningen av 
den färdiga produkten.  
 

http://www.aktietorget.se/


 

Väsentliga händelser under tredje kvartalet 
 

 Den 1 september meddelade Follicum att de två toxicitetsstudier som pågått sedan i mars avslutats 
utan att några negativa effekter observerats. 

 
 I september inledde Follicum ett samarbete med Clinical Research Center for Hair and Skin Science i 

Berlin, avseende bolagets kliniska fas I/IIa-studie. 
 

 Bolaget meddelade den 13 september att den tyska forskargrupp som genererat viktiga delar av 
Follicums forskningsdatan på human hud utsetts att hålla en presentation på World Congress for 
Hair Research i Miami i november. 

 
 Europapatentverket utfärdade den sista september ett preliminärt godkännande (”Intention to 

Grant”) avseende Bolagets patentansökan rörande stimulering av hårväxt. 
 

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet 
 

 I början av oktober meddelade Follicum att man fått de sista resultaten från VINNOVA-programmet 
– de som avslutades under våren och som berör de specifika vävnadsanalyserna på humanhuden 
tagen från xenograftstudien på möss. Dessutom meddelade Follicum att patentansökan avseende 
nya fynd på humant material skickats in till Patent- och registreringsverket, samt att organisationen 
förstärkts med Pontus Dunér, som kommer att arbeta med preklinisk utveckling. 
 

 Follicum skickade i oktober in ansökan om start av klinisk fas I/IIa-studie till det tyska 
läkemedelsverket samt till etikkommittén.  
 

 Den 17 november avslutades nyttjandeperioden för de teckningsoptioner av serie TO 1 som 
emitterades i samband med Bolagets listningsemission. Totalt nyttjades 1 160 024 teckningsoptioner 
av serie TO 1, innebärande en nyttjandegrad om cirka 99,36 procent. Follicum tillfördes genom 
teckningsoptionerna cirka 6,96 MSEK varav cirka 0,4 MSEK avsatts för finansiering av 
emissionskostnader. 
 

 Follicums ansökan om start av den kliniska fas I/IIa-studie godkändes i december av det tyska 
läkemedelsverket och etikkommittén. 
 

Väsentliga händelser efter periodens utgång 
 

 Bolagets kliniska fas I/IIa-studie inleddes den 19 januari 2016, då den första frivilla försökspersonen 
fick sin första behandling. 

 
 Den 2 februari hade den första försökspersonen i Follicums kliniska studie fått maximal 

behandlingsdos – utan att några negativa effekter påvisats.  



 

VD Jan Alenfall kommenterar 
 
2015 var ett händelserikt år för Follicum, med viktiga förberedelser inför den kliniska fas I/IIa-studie som 
inleddes i januari 2016. Förberedelserna har till största delen bestått av att vi slutfört prekliniska aktiviteter 
och utvecklat den peptidformulering som används i den pågående kliniska studien. Studien genomförs på 
Clinical Research Center for Hair and Skin Science, som är en del av hudkliniken vid Charité 
(Universitetssjukhuset i Berlin, Tyskland).  
 
De prekliniska aktiviteter som har genomförts under året har bland annat varit toxicitetsstudier. Resultaten 
från dessa visar att FOL-005 inte ger upphov till några negativa effekter eller reaktioner vid 
administrationsställena. Toxicitetsstudierna var omfattande och behandlingarna pågick dagligen i tre 
månader. Resultaten har givetvis varit glädjande, eftersom de inneburit att vi utan förhinder kunnat fortsätta 
enligt plan med vår ansökan om start av vår kliniska fas I/IIa-studie. Vi skickade in ansökan till det tyska 
läkemedelsverket och etikkommittén i oktober och fick därefter ett godkännande i december.  Detta var en 
mycket trevlig start på det nya året, eftersom studien nu kunde inledas i början av 2016! 
 
Vi fick även ett mycket positivt gensvar på den årliga hårkonferensen World Congress on Hair Research 
(WCHR) som hölls i Miami 18–21 november. Över 700 personer från 53 länder deltog och de forskare vi 
samarbetar med fick tillfälle att göra en muntlig presentation. Här knöt vi viktiga kontakter av stor betydelse 
för Follicums fortsatta utveckling. I samband med konferensen samlade vi även vårt vetenskapliga råd 
Scientific Advisory Board (SAB) och vid inval av nya medlemmar insåg vi att många framstående forskare är 
intresserade av att ingå i vårt SAB. 
 
Under fjärde kvartalet inföll nyttjandeperioden för de teckningsoptioner som emitterades i samband med vår 
listningsemission. Teckningsoptionerna nyttjades till 99,36 procent och gav oss ett tillskott på cirka 6,96 
MSEK före det att emissionskostnader finansierats. Likviden från teckningsoptionerna ger Follicum resurser 
att ta projektet med FOL-005 vidare i utvecklingsarbetet.  
 
I februari 2016 fick den första försökspersonen i Follicums kliniska studie maximal behandlingsdos – utan att 
några negativa effekter påvisades. Detta positiva resultat uppnåddes i den kliniska fas I/IIa-studie som 
inleddes 19 januari 2016. Vi räknar med att studiens resultat kan kommuniceras under året. 
 
Jan Alenfall 
VD, Follicum AB  

  



 

Follicum AB 
Håravfall och oönskad hårväxt drabbar miljontals människor – både män och kvinnor – och kan vara ett stort 
problem såväl fysiskt som psykiskt. Idag finns det inga effektiva produkter som stimulerar eller hämmar 
hårväxt utan några biverkningar. De alternativ som finns är inte heller tillämpliga för både kvinnor och män. 
Follicums huvudkandidat FOL-005 har i prekliniska studier visat sig kunna såväl stimulera som hämma hårväxt 
på ett mycket effektivt sätt redan vid mycket låga doser. I de toxicitetsstudier som utförts med 
huvudkandidaten har inga negativa effekter observerats. Bolaget befinner sig nu i klinisk fas då en klinisk fas 
I/IIa-studie inleddes i januari 2016. Behandlingsmetoden har per dateringen av denna rapport inte gett några 
biverkningar eller negativa reaktioner på de allra första försökspersonerna. 
 
Milstolpar FOL-005  
 

2016 

 Färdigställande av fas I/IIa-studie. 

 Resultat från den kliniska fas I/IIa-studien kommuniceras. 

 Utlicensiering eller försäljning av projektet påbörjas. Bolaget söker en aktör med resurser att 
genomföra kliniska fas IIb- och fas III-studier och medföljande marknadsgodkännande. 

 

Aktien 
Aktien i Follicum noterades på AktieTorget den 25 november 2014. AktieTorget är en bifirma till ATS Finans 
AB, som är ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. AktieTorget driver en handelsplattform 
(MTF). Per den 31 december 2015 uppgick antalet aktier i Follicum till 10 003 234 stycken.  
 

Största aktieägare per 2015-12-31 
Follicum hade per 2015-12-31 totalt 638 aktieägare. Nedan presenteras de tio största ägarna.   
 

Namn Antal aktier % 

Sunstone LS Ventures fund III 2 315 465 23,15 

Lund University Bioscience AB 2 313 370 23,13 

Avanza Pension 449 889 4,50 

Aherioco AB 427 500 4,27 

Pontus Dunér 427 500 4,27 

Stiftelsen Akademihemman 383 515 3,83 

Michael Mattsson 314 528 3,14 

Nordnet Pensionsförsäkring 229 194 2,29 

Jan Alenfall genom Callipa AB 214 380 2,14 

Kudu AB 182 230 1,82 

 

Förslag till disposition av årets resultat 
Styrelsen och den verkställande direktören föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2015-01-01 
– 2015-12-31. 
 

Årsredovisning tillgänglig 
Follicums årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 – 2015-12-31 kommer att publiceras på Bolagets 
(www.follicum.se) och AktieTorgets (www.aktietorget.se) hemsidor i senast i samband med kallelse till 
årsstämma. Årsstämma i Bolaget är planerad att hållas den 12 maj 2016 i Lund. 
 

Principer för bokslutskommunikéns upprättande 
Denna bokslutskommuniké har upprättats i enlighet med Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 
”K3”, samma redovisningsprincip som Follicums senaste årsredovisning är upprättad i enlighet med.  
 

http://www.follicum.se/
http://www.aktietorget.se/


 

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

 

Kommande finansiella rapporter 
Follicum upprättar och offentliggör en ekonomisk rapport vid varje kvartalsskifte. Kommande rapporter är 

planerade enligt följande: 
 

• Delårsrapport 1, 2016  2016-05-27 
• Delårsrapport 2, 2016  2016-08-26 
• Delårsrapport 3, 2016  2016-11-25 
• Bokslutskommuniké för 2016 2017-02-24 

 

Avlämnande av bokslutskommuniké 
Lund, den 24 februari 2016 
Follicum AB 
Styrelsen 
 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Jan Alenfall – VD, Follicum AB 
Telefon: 046 - 19 21 97 
E-post: info@follicum.com 
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Resultaträkning i sammandrag 
 

(SEK) 2015-10-01 2014-10-01 2015-01-01 2014-01-01 

 2015-12-31 2014-12-31 2015-12-31 2014-12-30 

 3 mån. 3 mån. jmfr. 12 mån. 12 mån. jmfr. 

     

Övriga rörelseintäkter 1 409 1 178 969 395 645 3 047 219 

     

Rörelsens kostnader     

Projektkostnader -3 176 214 -2 721 704 -14 954 083 -5 395 311 

Övriga externa kostnader -828 931 -778 873 -2 589 693 -1 692 565 

Personalkostnader -707 170 -714 473 -1 910 235 -2 149 590 

Rörelseresultat -4 710 906 -3 036 081 -19 058 366 -6 190 247 

     

Resultat från finansiella poster     

Ränteintäkter och liknande resultatposter 2 425 15 996 45 929 44 582 

Räntekostnader och liknande resultatposter 0 -18 185 -9 034 -37 516 

Resultat efter finansiella poster -4 708 481 -3 038 271 -19 021 471 -6 183 181 

     

Resultat före skatt -4 708 481 -3 038 271 -19 021 471 -6 183 181 

     

Periodens resultat -4 708 481 -3 038 271 -19 021 471 -6 183 181 

 
 
 



 

Balansräkning i sammandrag 
 

(SEK) 2015-12-31 2014-12-31 
   
   
TILLGÅNGAR   
   
Anläggningstillgångar   
Immateriella anläggningstillgångar   
Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt likn. rättigheter 1 296 381 856 448 
Summa anläggningstillgångar 1 296 381 856 448 

   
Omsättningstillgångar   
Kortfristiga fordringar   
Aktuell skattefordran 38 280 0 
Övriga fordringar 983 884 638 213 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 321 686 69 861 
Summa kortfristiga fordringar 1 343 850  708 074 
   
Kortfristiga placeringar 0 18 000 000 
Kassa och bank 11 157 097 5 970 006 
   
Summa omsättningstillgångar 12 500 947 24 678 080 

   
SUMMA TILLGÅNGAR 13 797 328 25 534 528 

   
   
EGET KAPITAL OCH SKULDER   
   
Eget kapital   
Bundet eget kapital   
Aktiekapital 1 200 388 1 061 185 
 1 200 388 1 061 185 

   
Fritt eget kapital   
Överkursfond 43 114 438 36 701 649 
Balanserad vinst eller förlust -13 553 518 -7 370 337 
Periodens resultat -19 021 471 -6 183 181 
 10 539 449 24 148 131 

   
Summa eget kapital 11 739 837 24 209 316 

   
Kortfristiga skulder   
Leverantörsskulder 1 215 025 497 718 
Övriga skulder 35 867 36 085 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 806 599 791 409 
Summa kortfristiga skulder 2 057 491 1 325 212 

   
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 13 797 328 25 534 528 

   
Ställda säkerheter   
Panter och säkerheter för egna skulder 50 000 50 000 
   
Ansvarsförbindelser   
Ansvarsförbindelser Inga Inga 

 



 

Förändring av eget kapital i sammandrag 
 

(SEK) 2015-01-01 2014-01-01 

 2015-12-31 2014-12-31 

 12 mån. 12 mån. 

Ingående balans enligt fastställd balansräkning 24 209 316 3 879 643 

   

Nyemissioner 1) 6 551 992 26 512 854 

   

Periodens resultat -19 021 471 -6 183 181 

   

Utgående balans 11 739 837 24 209 316 

 
1) Nyemissioner minus emissionskostnader 408 152 SEK (fg år 1 507 144 SEK). 



 

Kassaflödesanalys i sammandrag 
 

 2015-10-01 2014-10-01 2015-01-01 2014-01-01 

(SEK) 2015-12-31 2014-12-31 2015-12-31 2014-12-31 

 3 mån. 3 mån. jmfr. 12 mån. 12 mån. jmfr. 

     

Den löpande verksamheten     

Resultat efter finansiella poster -4 708 481 -3 038 271 -19 021 471 -6 183 181 

Justering poster som inte ingår i kassaflödet 10 175 0 10 175 0 

     
Kassaflöde från den löpande verksamheten 
före förändringar av rörelsekapital -4 698 306 -3 038 271 -19 011 296 -6 183 181 

     

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital     

Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar -878 934 20 526 094 -635 776 -586 632 

Ökning(+)/minskning(-) av rörelseskulder -815 626 29 732 279 -1 816 527 

     

Kassaflöde från den löpande verksamheten -1 694 560 17 487 852 -18 914 793 -8 586 340 

     

Investeringsverksamheten     

Investering i immateriella tillgångar -170 846 -68 558 -450 108 -624 522 

     

Kassaflöde från investeringsverksamheten -170 846 -68 558 -450 108 -624 522 

     

Finansieringsverksamheten     

Nyemission minus emissionskostnader 6 551 992 5 559 904 6 551 992 26 512 855 

     

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 6 551 992 5 559 904 6 551 992 26 512 855 

     

Periodens kassaflöde -11 720 22 979 198 -12 812 909 17 301 993 

Likvida medel vid periodens början 11 168 817 990 808 23 970 006 6 668 013 

Likvida medel vid periodens slut 11 157 097 23 970 006 11 157 097 23 970 006 
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