
  
 
 
 
 

 
 

Årsredovisning 2020  



 

 

Innehåll 

1 En kort introduktion till Follicum  

2 Utvecklingen under 2020 och 2021 

3 Styrelseordförande har ordet 

4 Intervju med vd 

5 Follicums vävnadsreparerande peptider 

6 En unik formuleringsteknologi 

7 Trots dagens effektivare behandlingar riskerar diabetespatienter allvarliga följdsjukdomar 

8 Follicums diabetesprojekt 

11 Follicums strategi, utvecklingspotential och kommande milstolpar 

13 Ekonomisk redovisning 

32 Ledningsgrupp och styrelse

  

 

Follicum i korthet 
Follicum AB (Spotlight: FOLLI) 
utvecklar läkemedel baserade på 
vävnadsreparerande peptider 
med potentiell användning inom 
en rad olika sjukdomsområden.  

Bolagets längst framskridna 
läkemedelskandidat, FOL-005 
administreras med hjälp av en 
unik formuleringsteknologi som 
befunnits säker och vältolererad i 
en omfattande fas 2-studie inom 
håravfall. Studien genomfördes i 
samarbete med tre internationellt 
välrenommerade specialistkliniker 
i Tyskland. FOL-005 har även 
visat intressanta data inom andra 
indikationer och utvärderas nu för 
användning inom ett antal olika 
indikationer inkluderande sår-
läkning.  

Inom diabetesområdet drivs ett 
projekt som syftar till att skydda 
insulinproducerande celler mot 
skador och därmed minska risken 
för komplikationer. Follicums 
projekt har potential att bli så 
kallade first-in-class-läkemedel. 

Sid 1 



 

 

Follicums utveckling under 2020 och 2021 
 

 

 

Året som gått Året som gått 

Första kvartalet 
• Den tyska läkemedelsmyndigheten gav 

klartecken till start av en fas II-studie för 
att dokumentera säkerheten och effekten 
av FOL-005 vid behandling av håravfall 

• Vinnova beviljade forskningsanslag om 
SEK 500 000 för studier av FOL-peptiders 
bindning till receptorer på pankreasceller 

Tredje kvartalet 
• En internationell patentansökan 

lämnades in för den nya 
krämformuleringen av FOL-005 

• Fas II-studien av FOL-005 för behandling 
av håravfall återupptogs 

• Preliminärt godkännande av patent för 
peptider inom diabetesprojektet i USA 

• Över hälften av patienterna rekryterade i 
fas II-studien av FOL-005 

Fjärde kvartalet 
• Samtliga patienter rekryterade i fas II-

studien av FOL-005 
• Slutgiltigt godkännande av patent för 

peptider inom diabetesprojektet i USA 
• En riktad nyemission tillförde bolaget 

cirka 36,6 MSEK före emissionskostnader 

Andra kvartalet 
• Första gruppen patienter i fas II-studien 

behandlades med krämformulering av 
FOL-005 

• Covid-19-pandemin gjorde det nödvändigt 
att göra ett uppehåll i rekryteringen av 
patienter till fas II-studien av FOL-005 

• Preliminärt europeiskt godkännande av en 
patentansökan för bolagets peptider inom 
diabetesprojektet 

Händelser efter årets utgång 
• Slutgiltigt godkännande av patent för 

peptider inom diabetesprojektet i Europa 
• Samtliga patienter slutförde 

behandlingen med FOL-005 i fas II-
studien mot håravfall 

• Nya prekliniska studier bekräftar 
verkningsmekanismen för Follicums 
vävnadsreparerande peptider 

• Kim Arvid Nielsen utsågs till ny vd och Jan 
Alenfall övergick till nyinrättad position 
som Chief Scientific Officer 

• I fas II-studien av FOL-005 i patienter 
med håravfall visades ingen signifikant 
skillnad mellan behandlingsgrupp och 
placebo 

2020 2021 
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Styrelseordförande har ordet 

Follicums styrelseordförande har ordet
I början av maj presenterades resultaten 
från en omfattande fas II-studie av Follicums 
vävnadsreparerande peptid FOL-005 i män 
med oönskat håravfall. Resultaten bedöms 
dessvärre inte som tillräckligt starka för att i 
dagsläget motivera en fortsatt utveckling av 
FOL-005 inom detta indikationsområde. Vi 
kommer nu att analysera resultaten 
ytterligare och fortsätta utreda peptidens 
vävnadsreparerande potential i andra 
sjukdomstillstånd med stor medicinsk och 
kommersiell potential. Samtidigt kommer 
användningen av Follicums unika 
formuleringsteknologi att utvärderas för 
andra applikationer. Det är viktigt att 
understryka att utvecklingen av vårt 
prekliniska läkemedelsprojekt inom 
diabetesområdet inte påverkas av fas II-
resultaten för FOL-005. 

I fas II-studien av FOL-005, som genomfördes i 
samarbete med tre välrenommerade 
specialistkliniker i Tyskland, undersöktes 
säkerheten och effekten av behandling med en 
krämliknande formulering av 
läkemedelskandidaten som applicerades av 
patienterna varje kväll under fyra månader. 
Studien omfattade 210 manliga patienter, varav 
en fjärdedel erhöll placebo. Behandlingen 
tolererades väl och inga allvarliga biverkningar 

observerades. Hos de som behandlades med 
den högsta studerade dosen av FOL-005 
ökade hårväxten med 6,6 hår/cm2 (p=0,04), 
jämfört med 5,6 hår/cm2 i placebogruppen 
(p=0,01). Skillnaden mellan aktiv behandling 
med FOL-005 och placebo var inte signifikant 
(p=0,83). Dock noterades positiva signaler för 
ett antal sekundära parametrar som kan vara av 
vikt och en noggrannare analys av dessa data 
vidtar inom kort. 

Vårt diabetesprojekt avancerade under det 
gångna året och har bland annat stärkts av 
prekliniska experiment som gett oss en ökad 
förståelse för våra terapeutiska peptiders 
verkningsmekanismer. Genom avancerad 
röntgenkristallografi har vi inom ramarna för ett 
prestigefullt vetenskapligt samarbetsprojekt 
kunnat kartlägga peptidernas interaktion med 
viktiga cellreceptorer på atomnivå. Detta är 
information som kan öka våra projekts 
attraktivitet bland potentiella partners och som 
underlättar deras fortsatta utveckling. 
Dessutom kan vi glädjas åt att patentverken på 
två av världens största läkemedelsmarknader, 
USPTO (USA) och EPO (EU), har godkänt 
Follicums patent inom diabetesområdet. 

Styrelsen har sedan en tid tillbaka sett ett 
behov av att stärka Follicums operativa 

resurser inom såväl det affärsmässiga som det 
vetenskapliga området, vilket har utmynnat i 
rekryteringen av Kim Arvid Nielsen. Han 
tillträdde positionen den 6 april 2021, samtidigt 
som hans företrädare Jan Alenfall utsågs till 
Chief Scientific Officer. Kim Arvid Nielsens 
gedigna kommersiella erfarenhet och 
kunnande inom läkemedelsutveckling kommer 
stärka Follicums förmåga att på ett 
professionellt och kraftfullt sätt vidareutveckla 
sina unika läkemedelsprojekt. 

I ljuset av de nya fas II-resultaten för FOL-005 
har styrelsen tillsammans med 
företagsledningen initierat en genomgripande 
strategisk översyn av våra projekt och 
allokeringen av bolagets resurser. Trots det 
nedslående utfallet i fas II-studien är vi fortsatt 
övertygade om den medicinska och 
kommersiella potentialen för Follicums 
vävnadsreparerande peptider och ser goda 
möjligheter till framtida värdeskapande, såväl 
för stora patientgrupper som för bolagets 
aktieägare. 

Lund den 31 maj 2021 
Gun-Britt Fransson 
Styrelseordförande 
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Tre frågor till Kim Arvid Nielsen, ny vd i Follicum  
Den 6 april 2021 tillträdde Kim Arvid Nielsen 
vd-posten i Follicum, samtidigt som hans 
företrädare, Jan Alenfall, övergick till en 
nyinrättad position som Chief Scientific 
Officer. 
 
Kan du beskriva din bakgrund? 
Jag är läkare med en examen i executive MBA 
och har under många år arbetat med 
affärsutveckling, investerarrelationer och 
läkemedelsutveckling i små och stora 
läkemedelsföretag, bland annat Cytovac, 
Scandion Oncology, Serendex, Bayer, 
Pharmion, Ferrosan och Serono Nordic. 
 
Vad fick dig att tacka ja till vd-uppdraget? 
Mitt beslut grundas i övertygelsen att Follicums 
vävnadsreparerande peptider har en stor 
medicinsk och kommersiell potential. 
Dessutom är jag imponerad av kvaliteten på det 
utvecklingsarbete som bolaget bedriver och av 
de prestigefulla vetenskapliga samarbeten man 
har kunnat etablera, inte minst inom diabetes-
området. 
 
Vad kommer vara ditt fokus under 2021? 
Vi står inför ett omfattande arbete med att 
optimera vår portföljstrategi i ljuset av de nya 
kliniska data som genererats i FOL-005-

projektet. Visserligen är Follicum starkt 
förknippad med håravfallsprojektet, men har 
därutöver spännande indikationer i pipeline 
som potentiellt snabbt kan tas till klinik. 
Follicum har en stark teknisk plattform som kan 
användas på flera indikationer som bedöms 
som klart attraktiva.  
 
Vi ska nu fokusera på hur FOL-005 kan 
användas inom andra indikationer, fortsätta 
hålla ett högt tempo inom utvecklingen av 
diabetesbehandlingar och utröna möjligheter 
att ytterligare bredda och stärka vår 
projektportfölj. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kim Arvid Nielsen 
Verkställande direktör 
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Vävnadsreparerande peptider kan bli effektiva läkemedel inom en rad olika 
områden
Kroppens förmåga att reparera skadad 
vävnad är central för att bibehålla en god 
hälsa. Det mest uppenbara är läkning av 
ytliga sårskador på huden.  Samma sak 
gäller hårsäckarna där hårstrået 
produceras. Vävnadsreparation är även 
central för att motverka utvecklingen av 
kroniska sjukdomar som till exempel 
diabetes, fettlever (NASH), inflammatoriska 
sjukdomar och hjärt-kärlsjukdom.  

Follicums läkemedelsprojekt syftar till att 
reparera skadade vävnader och att öka deras 
funktionalitet. Förbättrad vävnadsreparation 
skulle kunna göra det möjligt att exempelvis 
förbättra och påskynda kutan sårläkning eller 
motverka skador på betaceller vid diabetes. 
Bolaget har identifierat och patentskyddat två 
unika och breda klasser av peptider med 
vävnadsreparerande egenskaper. Ur dessa 
har hittills två läkemedelskandidater valts ut för 
fortsatt utveckling.  

FOL-005 är en läkemedelskandidat riktad mot 
behandling av håravfall. Tidigare prekliniska 
och kliniska studier av FOL-005 visade lovande 
resultat. I en nyligen avslutad fas II-studie 
kunde dock ingen signifikant skillnad 
observeras mellan behandlingsgruppen och 

placebo. Vår tilltro till konceptet vävnads-
reparerande peptider är fortsatt stort och vi 
kommer nu noga analysera resultaten för att 
dra slutsatser om hur vi kan optimera 
utvecklingsplanerna för FOL-005. Fokus 
kommer nu att vara på att ta tillvara de resurser 
och den kompetens som arbetats upp inom 
hårprojektet, FOL-005 har en bra topikal 
formulering som genomgått toxikologiska 
studier och fas II. Follicum kommer nu studera 
hur FOL-005 på bästa sätt kan användas inom 
andra indikationsområden. 

En annan läkemedelskandidat utvärderas nu i 
preklinisk fas som en potentiell behandling av 
diabetes och dess följdsjukdomar. Prekliniska 
försök har visat att flera av bolagets 
vävnadsreparerande peptider binder till olika 
typer av receptorer på insulinproducerande 
betaceller, receptorerna har hittills varit 
okända mål för diabetesläkemedel. Bolaget 
utvärderar dessutom kontinuerligt potentialen 
för ytterligare substanser inom andra 
sjukdomsområden.  

Follicums terapeutiska peptider baseras på 
kroppsegna ämnen, vilket bedöms minimera 
risken för allvarliga biverkningar. Till skillnad 
från biologiska läkemedel kan peptider 

produceras syntetiskt i laboratorier, vilket ger 
en enklare och billigare produktionsprocess. 
Upptaget av peptider i kroppen är dessutom 
oftast bättre än för biologiska läkemedel som i 
de flesta fall måste ges som injektion eller 
infusion. 
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En formuleringsteknologi med 
stor potential 
Att formulera terapeutiska peptider så att de 
kan användas för topikalt bruk är långt från 
enkelt. För läkemedelskandidaten FOL-005 
utnyttjas en formuleringsteknologi som har 
utvecklats och patentskyddats av Follicum.  
 
Formuleringen är fri från alkohol och har visat 
sig ge ett utmärkt lokalt upptag av peptiden i 
huden utan att orsaka irritation.  
 
Teknologin har potential att utnyttjas för 
utveckling av andra peptidbaserade 
produkter för utvärtes bruk, till exempel för 
behandling av andra hudåkommor som 
psoriasis och sårskador. Follicum är öppen 
för att diskutera licensanvändning av 
teknologin med internationella företag inom 
läkemedels- eller kosmetika-industrin. 
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Trots dagens allt effektivare behandlingar riskerar 
diabetespatienter allvarliga följdsjukdomar 
Moderna diabetesläkemedel hjälper 
många patienter, men effekten avtar efter 
längre tids användning och risken för 
följdsjukdomar är stor. Det kan bero på att 
kroppens förmåga att reparera skadad 
vävnad är nedsatt.  
Ungefär 400 miljoner människor lider av 
diabetes typ 1 eller typ 2, och antalet 
förväntas öka till över 600 miljoner år 2040. 
Cirka 12 procent av världens sjukvårds-
kostnader går till diabetesvård. Trots allt mer 
effektiva diabetesläkemedel drabbas många 
patienter av allvarliga komplikationer, bland 
annat svårläkta ben och fotsår, njurskador, 
leverskador, nervskador och hjärt-
kärlproblem. En viktig orsak till utvecklingen 
av sådana komplikationer är att behandlings-
effekten ofta avtar över tid. Det beror i sin tur 
på att dagens läkemedel i huvudsak består av 
olika varianter av insulin och substanser som 
ökar insulinutsöndringen, men dessa 
behandlingar sliter hårt på de insulin-
producerande betacellerna som till slut tappar 
sin funktionalitet. Behovet av nya och 
kompletterande behandlingar är därför stort.   

Kroppens förmåga att reparera skadad 
vävnad är central för att bibehålla en god 
hälsa. När skador uppstår triggas biologiska 

processer för att återställa en normal vävnad, 
oavsett om det rör sig om hud, nerver, 
blodkärl eller skadade betaceller hos en 
diabetespatient. För en komplett vävnads-
reparation krävs ett komplicerat samspel 
mellan olika celltyper, tillväxtfaktorer och 
extracellulära komponenter. Skador på 
insulinproducerande celler, liksom många 
komplikationer kopplade till diabetes, 
förvärras när dessa komplexa processer störs 
eller helt sätts ur spel. 
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Follicums diabetesprojekt 
Follicum utvecklar vävnadsreparerande 
peptider för att skydda de insulin-
producerande cellerna, bromsa sjukdoms-
förloppet och motverka uppkomsten av 
komplikationer vid diabetes. 

Follicum har i prekliniska försöksmodeller 
kunnat visa att flera av bolagets vävnads-
reparerande peptider binder till olika typer av 
receptorer på insulinproducerande betaceller. 
Dessa receptorer har hittills varit okända mål 
för diabetesläkemedel. Follicum har också 
visat att dessa terapeutiska peptider kan 
skydda beta-cellerna och därigenom öka 
deras förmåga att producera insulin. Detta 
gör i sin tur att fluktuationerna i blodsocker-
nivån minskar markant, vilket kan reducera 
risken för diabeteskomplikationer.  

Det faktum att Follicums peptider påverkar 
betacellerna genom en helt ny verknings-
mekanism öppnar möjligheter för synergier 
när denna kombineras med dagens standard-
behandling av diabetes.   

Follicums diabetesprojekt 
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Lovande prekliniska resultat visar på potential att 
fördröja och lindra sjukdomsförloppet vid diabetes
Follicums diabetesprojekt omfattar en rad 
olika terapeutiska peptider ur två separata 
peptidklasser som har visat sig kunna 
skydda betaceller och därmed öka deras 
förmåga att frisätta insulin och sänka 
blodsockernivån. 

Prekliniska försök med Follicums peptider 
visar också att insulinfrisättningen ökar med 
stigande sockerkoncentration, precis det man 
vill uppnå i patienter som har ett högt 
blodsocker. Inga negativa effekter av 
peptiderna har hittills påvisats i studierna. 
Potentialen hos peptiderna har bekräftats i 
flera olika djurförsök där de inte bara har en 
blodsockersänkande effekt utan även 
uppvisar andra intressanta positiva effekter på 
vanliga komplikationer till diabetes. Utöver 
resultaten på komplikationer visar studier att 
de nya optimerade peptiderna kan ha en 
skyddande och bevarande effekt på 
insulinproducerande celler som utsatts för 
långvarig skadlig exponering av höga 
sockerkoncentrationer. Detta tyder på en 
potential att både fördröja och lindra 
sjukdomen.  

Follicums första läkemedelskandidat i 
projektet valdes i början av 2019. Potentiella 

läkemedelssubstanser studeras för 
närvarande i avancerade prekliniska modeller 
som ett led i förberedelserna för klinisk fas, 
samtidigt som bolaget fortsätter arbetet med 
att utvärdera ytterligare substanser ur sitt 
breda peptidbibliotek. Fokus för projektet är 
att utveckla en ny behandling av typ 2-
diabetes och dess komplikationer, men 
bolagets peptider kan även ha potential för 
användning inom typ 1-diabetes. 

Follicum har lämnat in ansökningar för två 
patentfamiljer kopplade till sitt diabete-
sprojekt. Förutsatt att dessa beviljas är 
patenten giltiga till år 2038 respektive 2039. 

Viktig aktör i starkt vetenskapligt nätverk 
Follicum ingår i ett omfattande 
diabeteskonsortium som leds från Lunds 
universitet och finansieras av Stiftelsen för 
strategisk forskning. Utöver Follicum ingår 
bland annat Novo Nordisk, Johnson & 
Johnson Innovation och Pfizer i projektet. 
Follicum är dessutom koordinator i ett projekt 
som finansieras av Eurostars där Lunds 
universitet, Deutsche Diabetes 
Forschungsgesellschaft (DDZ) och Bioassay 
Labor für biologische Analytik GmbH ingår. 
Engagemanget i dessa vetenskapliga 

samarbeten har gett tillgång till värdefull 
kompetens och resurser som påskyndat 
utvecklingen av Follicums diabetesprojekt, 
vilket ägs och drivs av bolaget.

Follicums peptidsubstanser förbättrar frisättningen av insulin även 
vid närvaro av mycket höga blodsocker-nivåer 

Follicums diabetesprojekt 
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Resurssnål strategi för att nå mångmiljard-
marknad 

Potentialen för ett nytt läkemedel som skyddar 
betacellerna, kontrollerar blodsockernivåerna 
och minskar risken för diabeteskomplikationer 
är enorm, men att utveckla ett sådant hela 
vägen till ett marknadsgodkännande kräver 
betydande resurser. För att balansera riskerna 
i Follicums diabetesprojekt strävar bolaget 
efter att ingå ett forskningssamarbete med ett 
ledande globalt läkemedelsföretag inom 
diabetesområdet.  

De flesta av de globala läkemedelsföretag som 
är verksamma inom diabetesområdet letar 
aktivt efter projekt som är inriktade på nya 
verkningsmekanismer och som kompletterar 
bolagens egna forskningsportföljer. Den stora 
marknaden och den intensiva konkurrensen 
gör att bolagen ofta ingår samarbets- och 
licensavtal redan i preklinisk fas.  

  

Follicums affärsstrategi 
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Follicums affärsstrategi, utvecklingspotential och kommande aktiviteter
Follicums unika vävnadsreparerande 
peptider utvecklas för att behandla skador i 
olika typer av vävnader och därmed 
fördröja sjukdomsförloppet. Detta görs för 
närvarande vid diabetes och fler 
indikationer är att vänta. Follicums strategi 
är att söka samarbete med internationella 
läkemedelsföretag för att säkra resurser till 
de kostsammaste delarna av den fortsatta 
utvecklingen av sina läkemedels-
kandidater. 

Follicums unika kompetens och substans-
bibliotek inom området vävnadsreparerande 
peptider har hittills genererat två läkemedels-
projekt: 

• FOL-005 för behandling av oönskat 
håravfall. Top-line data från en 
genomförd fas II-studie har nyligen 
publicerats, vilka visade att de primära 
målen för studien inte uppnåddes. Nu 
genomförs ytterligare bearbetning av 
data från studien, samtidigt som 
peptiden även utvärderas för andra 
indikationer. 

• I bolagets diabetesprojekt har en första 
läkemedelskandidat avancerat till sen 
preklinisk utvecklingsfas. 

Follicums strategi är att vid lämplig tidpunkt i 
utvecklingen teckna samarbetsavtal med ett 
eller flera internationella läkemedelsföretag i 
syfte att driva vidare den kliniska utvecklingen 
och kommersialiseringen av en färdig produkt. 
Ett licensavtal med ett större bolag innebär 
normalt intäkter i form av en accessbetalning, 
delmålsbetalningar under projektets fortsatta 
utveckling samt försäljningsbaserade 
royalties. Samarbetsparten ansvarar 
dessutom oftast för alla framtida kostnader i 
projektet. 

Diabetesprojektet bedrivs på ett 
kostnadseffektivt sätt med ambitionen att 
etablera ett forskningssamarbete med ett 
större, diabetesinriktat läkemedelsföretag 
innan projektet avancerar till en mer 
investeringskrävande fas. Projektet har 
potential att leda till utveckling av helt ny typ 
av behandling inom diabetes-området, så 
kallade first-in-class-läkemedel. Follicum 
utvärderar även fortlöpande möjligheterna att 
generera nya projekt inom andra 
indikationsområden där vävnads-reparation 
spelar en nyckelroll, till exempel fettlever 
(NASH), inflammatoriska sjukdomar och hjärt-
kärlsjukdom.  

Follicums unika och patentskyddade 
formuleringsteknologi har potential att 

utnyttjas för utveckling av peptidbaserade 
produkter för utvärtes bruk, till exempel för 
behandling av hudåkommor som psoriasis och 
sårskador. Follicum undersöker nu 
möjligheterna att licensera ut teknologin till 
företag inom läkemedels- eller kosmetika-
industrin. 
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Diabetes 
§ Prekliniska data för läkemedels-

substanser inom diabetesprojektet 
med fokus på NASH-indikationen 
färdigställs med syfte att identifiera 
en läkemedelskandidat. 

§ Förhandlingar genomförs med mål 
att utveckla ett forsknings-
samarbete med internationellt 
läkemedelsföretag. 

 

Nya indikationsområden 
§ Utvärdering av FOL-005 inom andra 

indikationsområden inkluderande 
sårläkning genomförs. 

§ Framtagande av underlag för beslut 
om projektstart för utveckling av 
terapeutiska peptider inom andra 
sjukdomsområden som exempelvis 
psoriasis. 

§ Utvärdering av bolagets topikala 
formulering för användning med 
andra peptider. 

 

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, så kallade 
peptider, sprungna ur olika kroppsegna 
protein. Den topikala formuleringsutvecklingen 
för FOL-005 avslutades 2019 och under 2020. 
Under första delen av 2021 genomförde 
bolaget en fas IIa-studie i patienter med alopeci 
(håravfall) och i maj 2021 presenterades 
topline-resultat från studien. I ljuset av fas II-
resultaten för FOL-005 genomför Follicum för 
närvarande en strategisk översyn av bolagets 
projekt och allokeringen av dess resurser. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktiviteter 2021–2022 

Oönskat håravfall 
§ Resultaten från den nyligen genomförd 

fas II-studien genomgår för närvarande 
fördjupande analyser. 

  

Follicums affärsstrategi 

Follicums projektportfölj 
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Ekonomisk redovisning 

Förvaltningsberättelse 
Styrelsen och Verkställande Direktören för 
Follicum AB (publ) (”Follicum”), 556851–
4532, avger härmed årsredovisning för 
Bolagets tionde räkenskapsår 1 januari 
2020 - 31 december 2020. Bolaget har sitt 
säte i Lund. Follicum 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 
diabeteskomplikationer vilket också beror på 
en nedsatt förmåga att reparera skadad 
vävnad. Bolagets övergripande mål idag är 
idag att bedriva forskning och utveckling, att 
patentera och dokumentera 
läkemedelskandidater och produktkoncept för 

att sedan erbjuda dessa projekt i form av 
rättigheter till eller samarbeten med 
läkemedelsföretag. 

Väsentliga händelser under räkenskapsåret 
• Den tyska läkemedelsmyndigheten gav 

klartecken till start av en fas II-studie för 
att dokumentera säkerheten och 
effekten av FOL-005 vid behandling av 
håravfall. 

• Vinnova beviljade forskningsanslag om 
SEK 500 000 för studier av FOL-
peptiders bindning till receptorer på 
pankreasceller. 

• Första gruppen patienter i fas II-studien 
behandlades med krämformulering av 
FOL-005. 

• Covid-19-pandemin gjorde det nödvändigt 
att göra ett uppehåll i rekryteringen av 
patienter till fas II-studien av FOL-005. 

• Preliminärt europeiskt godkännande av 
en patentansökan för bolagets peptider 
inom diabetesprojektet erhölls. 

• En internationell patentansökan 
lämnades in för den nya 
krämformuleringen av FOL-005. 

• Fas II-studien av FOL-005 för 
behandling av håravfall återupptogs. 

• Preliminärt godkännande av patent för 
peptider inom diabetesprojektet i USA. 

• Över hälften av patienterna rekryterade i 
fas II-studien av FOL-005 Samtliga 
patienter rekryterade i fas II-studien av 
FOL-005. 

• Slutgiltigt godkännande av patent för 
peptider inom diabetesprojektet i USA. 

• En riktad nyemission tillförde bolaget 
cirka 36,6 MSEK före 
emissionskostnader. 

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets 
utgång 
• Slutgiltigt godkännande av patent för 

peptider inom diabetesprojektet i 
Europa. 

• Samtliga patienter slutförde 
behandlingen med FOL-005 i fas II-
studien mot håravfall. 

• Nya prekliniska studier bekräftar 
verkningsmekanismen för Follicums 
vävnadsreparerande peptider. 

• Kim Arvid Nielsen utsågs till ny vd och 
Jan Alenfall övergick till nyinrättad 
position som Chief Scientific Officer. 

• I fas II-studien av FOL-005 i patienter 
med håravfall visades top-linedata ingen 
signifikant skillnad mellan 
behandlingsgrupp och placebo. 
Studiens resultat analyseras dock vidare 
och är ännu inte avslutade. 
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Patent och immaterialrättsliga frågor 

Follicum ägde vid periodens utgång fyra 
patentfamiljer. Två familjer skyddar Follicums 
peptider som gäller för stimulering av hårväxt, 
samt en topikal formulering av dessa. De två 
andra patentfamiljerna rör Follicums peptider 
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 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 
Bolagets resurser används i allt väsentlig för 
forskning och utveckling. 

Aktien  
Follicums aktie är noterad på Spotlight Stock 
market sedan den 25 november 2014, under 
handelsbeteckning FOLLI. I februari 2019 
konverterades teckningsoptionerna kopplade 
till företrädesemissionen som genomfördes 
tidigare under 2018. 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.  I oktober 2020 genomförde 
bolaget en riktad emission. Bolaget tillfördes 
drygt 36 Mkr före emissionskostnader och 
antalet aktier ökade med 14 091 335 från 
67 606 769 till 81 698 104 stycken. 

Per den 31 december 2020 uppgick 
aktiekapitalet till 9 803 772 SEK fördelat på 
81 698 104 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 information om aktieägare se Follicums 
hemsida, www.follicum.com.  

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.  

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. En del av det kapital som 
fanns vid ingången av 2021 har använts för att 
fullfölja fas IIa-studien inom hårprojektet. En 
annan del av kapitalet används för 
genomförande av diabetesprojektet med mål 
att nå värdehöjande prekliniska data och 
förbereda projektet inför kliniska studier. 
Slutligen har viss del av kapitalet reserverats 
för att studera och utveckla nya indikationer 
för Bolagets patenterade peptider. 
Om Bolagets väljer att ytterligare öka 
projektens utvecklingstakt för att än bättre 
utnyttja de möjligheter som projekten visar 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 på för ägarna bästa möjliga 
villkor. 
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Konkurrenter 
Det råder hård konkurrens inom läkemedels-
branschen. 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 2021 

Follicum meddelade nyligen håravfalls-
projektets top-line-resultat i den genomförda 
fas IIa-studien med FOL-005 som vilket inte 
visade på någon signifikant bättre effekt 
jämfört med placebo. 

Follicum är visserligen starkt förknippat med 
håravfallsprojektet, men har även andra 
spännande indikationer i pipeline vilka snabbt 
kan tas till klinik. Follicum har en stark teknisk 
plattform som kan användas på flera 
indikationer som har goda förutsättningar för 
fortsatt lyckad klinisk utveckling. 

Bolagets första prioritet är att säkra de 
investeringar och det arbete som lagts ned i 
FOL-005. Bolagets substans FOL-005 har 
genomgått toxikologiska studier och fas I samt har 
en bra topikal formulering. Nu studeras Bolaget 
hur läkemedelskandidaten kan användas inom 
andra indikationer. 

Så snart slutliga data från fas IIa-studien inom 
håravfall erhållits kommer dessa data att 
analyseras. Det finns positiva signaler för ett 
antal sekundära parametrar som kan vara 
värdefulla och är därför nödvändiga att 
djupare analyseras. Slutlig analys kommer att 
presenteras så snart detta arbete slutförts. 

Follicum har ett projekt för behandling av 
diabetes, som ligger i en tidigare 
utvecklingsfas. I detta projekt har Follicum 
många spännande pre-kliniska data som nu är 
i färd med att sammanställas. Bolagets 
huvudambition är att nu färdigställa ett 
attraktivt paket för de potentiella partners som 
identifierats i projektet och som kan ta 
projektet vidare till klinisk utveckling. Ett 
alternativ till detta är att vända sig till Bolagets 
ägare för att fortsätta finansiera projektet in i 
klinisk fas. En möjlighet är också att bryta ut 
delar av projektet, t.ex. NASH-indikationen, 
och driva dessa vidare i egen regi eller 
tillsammans med partners.  
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Ägarförhållande (per 2020-12-31)   

Namn Antal aktier Ägande % 

Avanza Pension 7 670 051 9,39 

Recipharm Venture Fund AB 4 360 594 5,34 

Nordnet Pensionsförsäkring  4 330 030 5,30 

Mats Paulssons Stiftelse För Forskning Innovation och Samhällsbyggnad   3 199 960 3,92 

Brushamn Invest AB 2 798 047 3,42 

Tibia Konsult AB 2 764 844 3,38 

Nordic Cross Asset Management  2 554 500 3,13 

Mats Invest AB 2 178 840 2,67 

  Rothesay Ltd 2 000 000 2,45 

Övriga           49 841 238 61,0 

Totalt 81 698 104 100 
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Den finansiella utvecklingen
Bolagets kostnader, främst avseende direkta projektkostnader och personal, är högre än föregående år vilket är helt enligt plan och beror på den nyligen 
avslutade kliniska studien angående läkemedelskandidaten FOL-005. Skillnaden i balansomslutning jämfört med föregående är av mindre storlek. 
Sammantaget utvecklas Bolagets kostnader helt enligt beslutad och kommunicerad plan och budget. 

Flerårsöversikt 

Belopp i TSEK 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 

Övriga rörelseintäkter 205 - 150 - 17 

Resultat efter finansiella 
poster -39 218 -29 443 -29 614 -17 520 -20 537 

Balansomslutning 43 242 47 132 8 058 29 671 21 399 

Eget kapital 36 742 42 733 4 937 25 155 18 819 

Resultat per aktie -0,56 -0,57 -0,95 -0,2 -1,3 

Soliditet % 85,0 90,7 61,3 84,8 87,9 

Definitioner: se not 11      

 
Förslag till disposition av företagets vinst eller förlust 

Styrelsen föreslår att fritt eget kapital, kronor 26 937 777, disponeras enligt följande: 

  Belopp i kr 
Balanseras i ny räkning 26 937 777 
Summa 26 937 777 
 
Vad beträffar resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkning med tillhörande noter.  

Ekonomisk redovisning 
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Resultaträkning 

(SEK) Not 2020-01-01 
2020-12-31 

2019-01-01 
2019-12-31 

Övriga rörelseintäkter  3 205 357 0 

Rörelsens kostnader    

Projektkostnader  4 -25 421 330 -15 970 710 

Övriga externa kostnader  -7 796 129 -6 333 031 

Personalkostnader  5 -6 261 804 -7 196 492 

Rörelseresultat  -39 273 906 -29 500 233 

Avskrivningar    

Av- och nedskrivning av materiella tillgångar 6 -14 408 -14 408 

Rörelseresultat efter avskrivningar  -39 288 314 -29 514 641 
    
Resultat från finansiella poster    

Ränteintäkter och liknande resultatposter 7 118 037 95 943 

Räntekostnader och liknande resultatposter 8 -47 527 -24 458 

Resultat efter finansiella poster  -39 217 804 -29 443 156 

Resultat före skatt  -39 217 804 -29 443 156 

Periodens resultat  -39 217 804 -29 443 156  

Genomsnittligt antal aktier  69 501 447 52 032 522 

Resultat per aktie före utspädning  -0,56 -0,84 

Resultat per aktie efter utspädning  -0,56 -0,84 
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Balansräkning 

(SEK) Not 2020-12-31 2019-12-31 
TILLGÅNGAR    
Anläggningstillgångar    
Materiella anläggningstillgångar    
Inventarier 6 28 816 43 224 
Summa anläggningstillgångar  28 816 43 224 

Omsättningstillgångar    
Kortfristiga fordringar    
Övriga fordringar  1 420 243 1 256 589 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  644 733 248 155 
Summa kortfristiga fordringar  2 064 976 1 504 744 
Kassa och bank  41 147 784 45 584 419 
Summa omsättningstillgångar  43 212 759 47 089 163 

SUMMA TILLGÅNGAR  43 241 576 47 132 387 
EGET KAPITAL OCH SKULDER    
Eget kapital    
Bundet eget kapital    
Aktiekapital (81 698 104 aktier)  9 803 772 8 112 812 
  9 803 772 8 112 812 
Fritt eget kapital    
Överkursfond  199 062 557 167 527 487 
Balanserad vinst eller förlust  -132 906 976 -103 463 820 
Periodens resultat  -39 217 804 -29 443 156 
  26 937 777 34 620 511 
Summa eget kapital  36 741 549 42 733 323 
Kortfristiga skulder    
Leverantörsskulder  1 046 632 2 818 722 
Skatteskulder  13 452 30 392 
Övriga skulder  542 588 234 071 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  4 897 355 1 315 879 
Summa kortfristiga skulder  6 500 027 4 399 064 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  43 241 576 47 132 387 
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Rapport över förändring eget kapital 

TSEK Not Aktiekapital Utvecklingsfond Överkursfond Balanserat resultat Årets resultat 

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   -3 343    
Effekt på grund av förnyad tolkning av 
regelverk 

 
    125  

Omföring av föregående årsresultat     -29 615 29 615 

Årets resultat 2019      -29 443 

Utgående balans 2019-12-31  8 113 0 167 527 -103 464 -29 443 

Ingående balans 2020-01-01  8 113 0 167 527 -103 464 -29 443 

Transaktioner med ägare       

Nyemission  1 691  34 946   

Emissionskostnader    -3 411   

Omföring av föregående årsresultat     -29 443 29 443 

Årets resultat 2020      -39 218 

Utgående balans 2020-12-31  9 804 0 199 062 -132 907 -39 218 
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 Kassaflödesanalys 

(SEK) 2020-01-01 
2020-12-31 

2019-01-01 
2019-12-31 

Den löpande verksamheten   

Resultat efter finansiella poster -39 217 804 -29 443 156 

Avskrivningar 14 408 14 408 

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital -39 203 396 -29 428 748 

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital   

Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar -560 232 -663 495 

Ökning(+)/minskning(-) av rörelseskulder 2 100 963 1 278 443 

Kassaflöde från den löpande verksamheten -37 662 665 -28 813 800 

Investeringsverksamheten   

Investering i immateriella tillgångar 0 0 

Investering i materiella tillgångar 0 0 

Kassaflöde från investeringsverksamheten 0 0 

Finansieringsverksamheten   

Nyemission minus emissionskostnader 33 226 029 67 238 980 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 33 226 029 67 238 980 

Periodens kassaflöde -4 436 636 38 425 180 

Likvida medel vid periodens början 45 584 419 7 149 239 

Likvida medel vid periodens slut 41 147 783 45 584 419 
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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 Bokförings-
nämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 
Årsredovisning och koncernredovisning (K3).  

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 åter-
vinningsvärde.  

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 rörelse-
kostnader 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 balans-
räkningen 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 balans-
räkningen 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 leasing-
avtal, inklusive förhöjd förstagångshyra, 
redovisas som kostnad linjärt över leasing-
perioden. 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 valutakurs-
effekter bruttoredovisas i resultaträkningen 
under posten ränteintäkter och liknande 
intäkter. Negativa valutakurseffekter brutto-
redovisas under posten räntekostnader och 
liknande kostnader. Bolaget har inga 
finansiella valutadifferenser. 

 

Kundfordringar och övriga fordringar 
Fordringar redovisas som omsättnings-
tillgångar 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 tidsvärde-
förändringen 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. 
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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 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 under-
skott uppgår på balansdagen till -185 790 998 
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. För räkenskapsår 2020 har 
bolaget erhållit bidrag från Vinnova (0,5 msek) 
tillsammans med två samarbetspartners. 

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. 
 

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 Uppskattningar och bedömningar 
Företagsledningen gör uppskattningar och antaganden om framtiden. Dessa uppskattningar kommer sällan att helt 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 3 Övriga rörelseintäkter   

 2020-01-01 – 2020-12-31 2019-01-01 – 2019-12-31 

Erhållna statliga bidrag 205 357 - 

Summa 205 357 - 

 
 

Not 4 Projektkostnader   

  2020-01-01 – 2020-12-31 2019-01-01 – 2019-12-31 

Projektkostnader -25 421 330 -15 970 710 

Summa -25 421 330 -15 970 710 

 

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 projekten. Posten innefattar bl a kostnader för utförda studier och tester samt 
ersättningar till underleverantörer direkt kopplade till utvecklingsprojekten.  
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Not 5 Anställda och personalkostnader 

Medelantalet anställda     

  2020-01-01 – 2020-12-31   2019-01-01 – 2019-12-31   

   Varav män  Varav män 
Sverige 4 2 6 2 

Totalt 4 2 6 2 

Löner och andra ersättningar samt  
sociala kostnader, inklusive  
pensionskostnader 

2020-01-01 – 2020-12-31 2019-01-01 – 2019-12-31 

Bolagets VD 1 506 248 1 469 627 
Styrelse* 730 000 595 000 
Övriga anställda 2 871 586 3 008 388 

Summa - 5 073 015 
Sociala kostnader 1 428 568 2 054 673 
varav pensionskostnader 666 293 kr (f å 845 973 kr)     

I lön till Bolagets VD är bonus för 2020 om 194 670 kr (få 189 000 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 160 TSEK till styrelsens ordförande (få 160 TSEK) samt 80 TSEK till övriga 
styrelseledamöter (få 80 TSEK). Summa styrelsearvoden för 2020 uppgår till 560 TSEK (få 520 TSEK), resterande ersättningar utgör konsultarvode samt 
kostnadsersättningar. Arvoden och ersättningar följer marknadsmässiga villkor.  
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Not 6 Materiella anläggningstillgångar   

  2020-12-31 2019-12-31 

Ackumulerade anskaffningsvärden   

– Vid årets början 72 040 72 040 

– Årets anskaffning - - 

Vid årets slut 72 040 72 040 

Ackumulerade avskrivningar   

– Vid årets början -28 816 -14 408 

– Årets avskrivning -14 408 -14 408 

Vid årets slut -43 224 -28 816 

Redovisat värde vid årets slut 28 816 43 224 

 

Not 7 Ränteintäkter och liknande resultatposter   

  2020-01-01 – 2020-12-31  2019-01-01 – 2019-12-31 

Ränteintäkter, övriga 69 408 54 273 

Valutakursvinster 48 629 41 670 

Summa 118 037 95 943 
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Not 8 Räntekostnader och liknande resultatposter   

  2020-01-01 – 2020-12-31  2019-01-01 – 2019-12-31 

Valutakursförluster -47 217 -24 294 

Räntekostnader, övriga -310 -164 

Summa -47 527 -24 458 

   
 

Not 9 Koncessioner, patent, licenser, varumärken och liknande rättigheter 
Bolaget kostnadsför utgifter för patent och liknande rättigheter. 
 

Not 10 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser 

Ställda säkerheter   

  2020-12-31 2019-12-31 

För egna skulder och avsättningar     

Likvida Medel 0 50 000 

Summa ställda säkerheter  
 
Inga eventualförpliktelser 

0 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 genomsnittligt antal aktier. 

Soliditet 
(Totalt eget kapital + eget kapital andel av obeskattade reserver) / Totala tillgångar. 

 

Not 12 Väsentliga händelser efter balansdagen  

Follicum erhåller patent i Europa för bolagets peptider som utvecklas för att behandla diabetes (januari). 

• Samtliga patienter i Follicums Fas II-studien med FOL-005 mot håravfall slutför behandling 
(januari). 

• Follicum gör framsteg i förståelsen av verkningsmekanismen för bolagets vävnadsreparerande 
peptider (mars).  

• Follicum utser Kim Arvid Nielsen till verkställande direktör och inrättar ny roll som Chief 
Scientific Officer (mars). 

• Follicum rapporterar preliminära data i bolagets Fas II-studie med FOL-005 mot håravfall (maj).  
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Underskrifter  
Lund 31 maj 2021 

 

     

Gun-Britt Fransson  Kim Nielsen  Alejandra Mørk 
Styrelseordförande  Verkställande direktör  Styrelseledamot 

     
     
     

Lars Bruzelius  Mats Persson  Anna Hultgårdh Nilsson 
Styrelseledamot  Styrelseledamot  Styrelseledamot 

     
     
     

  
Carl-Johan Spak 
Styrelseledamot   

 
 

 
Vår revisionsberättelse har lämnats den 31 maj 2021  

 
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB 

 
  

   
Anders Brofors Ekblom  Pär Hammensjö 

Auktoriserad revisor  Auktoriserad revisor 
Huvudansvarig revisor   
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Finansiell kalender och bolagsinformation 

Finansiell kalender  

Halvårsrapport 2021 2021-08-26 

Delårsrapport 3, 2021 2021-11-18 

Bokslutskommuniké 2021 2022-02-24 

 

Bolagsinformation  

Firmanamn  Follicum AB 
Handelsbeteckning  FOLLI 
Säte och hemvist  Lund kommun, Skåne län, Sverige 
Organisationsnummer  556851–4532 
Datum för bolagsbildning  2011 
Land för bolagsbildning  Sverige 
Juridisk form  Publikt aktiebolag 
Lagstiftning  Svensk rätt och svenska aktiebolagslagen 
Adress  Scheelevägen 22, 223 63 Lund 
Telefon  +46 (0)703 92 13 31 
Hemsida  www.follicum.se 
Revisor  Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (Torsgatan 21, 1113 97 Stockholm) 
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Ledning och styrelse 
Ledningsgrupp 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

  
 

   

Kim Arvid Nielsen 
Verkställande direktör 
Utbildning och bakgrund 
Kim Arvid Nielsen (f. 1959) är läkare och 
Executive Master of Business Administration 
med omfattande erfarenhet av 
affärsutveckling, investerarrelationer och 
läkemedelsutveckling. Han har tidigare haft 
en rad ledande befattningar inom såväl 
mindre life science-bolag som globala 
läkemedelsföretag, bland annat Cytovac, 
Scandion Oncology, Serendex, Bayer, 
Pharmion, Ferrosan och Serono Nordic. 
Andra pågående uppdrag 
Styrelseledamot i Brain Plus AB. 
Innehav i Follicum 
0 aktier. 

JAN ALENFALL 
Chief Scientific Officer 
Utbildning och bakgrund 
Jan Alenfall har en doktorsexamen och har 
över 25 års erfarenhet av läke-
medelsutveckling och bolagsbygge inom life 
science-branschen, bland annat inom 
terapiområdena immunologi och cancer. 
Tidigare verksam som chef för preklinisk och 
klinisk utveckling på Bioglan AB, 
forskningschef på Probi AB och vd för 
DermaGen AB. Föfattare eller medförfattare till 
17 publikationer i vetenskapliga tidskrifter och 
upphovs-man till sju patentansökningar. 
Andra pågående uppdrag 
Styrelseledamot och vd i Callipa AB. 
Innehav i Follicum 
338 633 aktier genom närstående juridiska 
och/eller fysiska personer. 

MARIA EKBLAD 
Forskningschef 
Utbildning och bakgrund 
Maria Ekblad är civilingenjör i kemi och har 
över 20 års erfarenhet från 
läkemedelsindustrin, bland annat inom 
forskning och utveckling av läkemedel mot 
autoimmuna sjukdomar och cancer. 
Tidigare chef för preklinisk utveckling och 
kontraktsforskning på Active Biotech AB.  
Andra pågående uppdrag 
Inga andra uppdrag  
Innehav i Follicum 
13 330 aktier.  
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GUN-BRITT FRANSSON 
Styrelseordförande sedan 2018 
Utbildning och bakgrund 
Gun-Britt Fransson har över 30 års erfarenhet 
av företagsledning, affärsutveckling och FoU 
inom bioteknik-, livsmedels- och läkemedels-
industrin. Tidigare uppdrag som Vice President 
Research & Development på Probi AB, vd för 
Alligator Bioscience AB. forskningsdirektör på 
Orkla Foods A/S och flera ledande befattningar 
inom forskningsverksamheten på Kabi 
Pharmacia AB. Hon har innehaft ett flertal 
styrelseuppdrag i privata och offentliga företag, 
stiftelser och universitet.   
Andra pågående uppdrag 
Styrelseledamot i MedicPen AB (publ) och 
styrelseordförande i Invent Medic Sweden AB, 
styrelsesuppleant i Lighthouse Life Science 
Consulting AB och bolagsman i Lighthouse HB.  
Innehav i Follicum 
106 666 aktier genom närstående juridiska 
och/eller fysiska personer  

 

LARS H. BRUZELIUS 
Styrelseledamot sedan 2013 
Utbildning och bakgrund 
Lars H. Bruzelius är docent i företagsekonomi 
och managementkonsult med stor erfarenhet 
från den medicintekniska industrin och flera 
andra branscher. Han har bland annat varit 
vice vd och administrativ direktör på Gambro 
AB samt grundat, utvecklat, ägt och innehaft 
vd-positioner i managementkonsult-företag. 
Under senare år har han varit verksam som 
styrelseledamot i ett flertal bolag och som 
investerare, framför allt inom life science-
industrin. 
Andra pågående uppdrag 

Styrelseledamot i Brushamn Holding AB, 
Brushamn Invest AB, Fastena 
Livsmedelsfastigheter I AB och Lunds 
universitets stipendiestiftelse.   
Innehav i Follicum  

2 798 047 aktier via Brushamn Invest AB  

 

ANNA HULTGÅRDH NILSSON 
Styrelseledamot sedan 2011 
Utbildning och bakgrund 
Anna Hultgårdh Nilsson är professor i 
medicinsk cellbiologi vid Lunds universitet och 
har doktorerat i medicinsk cellbiologi vid 
Karolinska Institutet. Hon har arbetat med 
bland annat cell- och molekylärbiologi med 
fokus på kärlbiologi på Karolinska Institutet 
samt vid Lunds universitet. Medgrundare av 
Follicum, tillsammans med Pontus Dunér och 
LU Bioscience AB. Författare/medförfattare till 
fler än 60 vetenskapliga artiklar.  
Andra pågående uppdrag 
Styrelseledamot i Atherioco AB. 
Innehav i Follicum 
778 404 aktier genom närstående juridiska 
och/eller fysiska personer  
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ALEJANDRA MØRK 
Styrelseledamot sedan 2018 
Utbildning och bakgrund 
Alejandra Mørk är MsC, PhD (Pharm), Danmarks 
Farmaceutiske Højskole,och huvudägare och 
vd i kontrakts-forskningsbolaget KLIFO. 
Tidigare verksam i ledande befattningar inom 
läkemedels-utveckling och life cycle 
management på Nycomed Pharma. 
Styrelseledamot i branschföreningen Dansk 
Biotech, medlem i Danska Akademin för 
Tekniska Vetenskaper och European CRO 
Federation Pediatric Working Group.   

Andra pågående uppdrag 
Styrelseledamot i iSD Immunotech ApS och 
KLIFO Holding A/S samt vd för KLIFO A/S.  
Innehav i Follicum 
0 aktier 
 

MATS PERSSON 
Styrelseledamot sedan 2019 
Utbildning och bakgrund 
Mats Persson har en utbildning från 
Management and Corporate Governance 
Program, EFL Lund och har över 35 års 
erfarenhet av marknadsföring och 
licensaffärer inom den globala 
läkemedelsindustrin. Tidigare uppdrag som 
Head of Nordic på Tesaro (numera en del av 
GlaxoSmithKline), vd för Astellas Pharma 
Norden/Baltikum och ledande befattningar 
inom Novo Nordisk, Pharmacia Corporationi 
och Ferring International.   

Andra pågående uppdrag 
Styrelseledamot i M S Persson Consulting 
AB, Gedea Biotech AB och Nordic 
Rebalance A/S. 
Innehav i Follicum 
0 aktier 
 

CARL-JOHAN SPAK 
Styrelseledamot sedan 2019 
Utbildning och bakgrund 
Carl-Johan Spak är tandläkare, odontologie 
doktor och har över 30 års erfarenhet från 
läkemedelsindustrin i roller som vd för både start 
up-företag och större läkemedelsbolag. Arbetar 
som Senior Advisor på Flerie Invest AB och har 
tidigare innehaft ledande positioner på Recipharm 
AB, som bland annat Executive Vice President 
Global Technologies vid samma företag och 
Director Nordic Region and Country Manager 
Sweden på Meda AB.  
Andra pågående uppdrag 
Styrelseledamot i Pharmacolog i Uppsala AB, 
Symcel Sverige AB, Empros Pharma AB, Inject 
Pharma Sweden AB, Atrogi AB, Prokarium Ltd, 
Kahr Medical Ltd, SwedenBIO Service AB, Xspray 
AB och Buzzard Pharmaceuticals AB.   
Innehav i Follicum 
0 aktier 
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Revisionsberättelse 

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

Rapport om årsredovisningen 

Uttalanden 
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Follicum AB för år 2020. 

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla 
väsentliga avseenden rättvisande bild av Follicum ABs finansiella ställning per den 31 december 2020 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. 

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 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 2-12 samt 32-
35. 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 för år 2020 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 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 31 maj 2021 

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB 

 
Anders Brofors Ekblom     Pär Hammensjö 
Auktoriserad revisor      Auktoriserad revisor 
Huvudansvarig revisor 


