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Bolagets siffror i sammandrag 

 

 

 

 

 

 

 
 

Follicum i korthet 

Follicum AB (Spotlight: FOLLI) utvecklar läkemedel baserade på 
vävnadsreparerande peptider med potentiell användning inom en rad 
olika sjukdomsområden.  
Inom diabetesområdet innehas ett projekt som syftar till att skydda 
insulinproducerande celler mot skador och därmed minska risken för 
komplikationer. 
 

Sammanfattning av delårsrapport
Finansiell översikt första 9 månaderna 1 januari – 30 september 
• Övriga rörelseintäkter uppgick till 372 TSEK (110 TSEK) 
• Resultatet efter finansiella poster uppgick till -19 360 TSEK (-27 574 

TSEK) 
• Resultatet per aktie uppgick till cirka -0,24 SEK (-0,41 SEK) 
• Soliditeten uppgick till cirka 83,38 % (79,56 %) 

Finansiell översikt tredje kvartalet 1 juli – 30 september 
• Övriga rörelseintäkter uppgick till 223 TSEK (5 TSEK) 
• Resultatet efter finansiella poster uppgick till -5 852 TSEK (-6 568 

TSEK) 
• Resultat per aktie uppgick till cirka -0,07 SEK (-0,10 SEK) 

Väsentliga händelser under tredje kvartalet 1 juli – 30 september 
• Follicums styrelse entledigade Kim Arvid Nielsen från rollen som 

VD och utsåg bolagets finansdirektör Jonas Edelswärd till  
tillförordnad VD. 

• Follicum har avslutat sin likviditetsgaranti rörande handeln i 
aktien. 

• Follicum meddelade att bolagets samtliga utvecklingsprojekt 
pausas. 

• Coegin Pharma AB och Follicum AB föreslogs fusioneras. 

Väsentliga händelser efter periodens utgång 
• Offentliggörande av fusionsdokument samt analys och 

rekommendation från Follicums styrelse. 
• Tilläggsdokument till fusionsdokumentet publiceras. 
• Tilläggsdokument till fusionsdokumentet publiceras. 
• Extra bolagsstämma hölls den 8 november 2021, beslut om 

godkännande av fusion fattades.

TSEK 2021 
jul - sep 

2020 
jul - sep 

2021 
jan - sep 

2020 
jan - sep 

2020 
jan - dec 

Nettoomsättning 0 0 0 0 0 
Rörelseresultat -5 861 -6 580 -19 406 -27 596 -39 287 
Resultat före skatt - 5 852 -6 568 -19 360 -27 574 -39 218 
Resultat efter skatt - 5 852 -6  568 -19 360 -27 574 -39 218 
Resultat per aktie  -0,07 -0,10 -0,24 -0,41 -0,56 
Likvida medel vid 
perioden slut 19 082 16 938 19 082 16 938 41 148 

Soliditet, % 83 80 83 80 85 
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Vd har ordet
Efter att ha utvärderat ett antal olika strukturella 
möjligheter kunde Follicum i september meddela att 
styrelserna i Follicum och Coegin Pharma antagit en 
fusionsplan för genomförande av ett samgående av 
bolagen där Follicum absorberas av Coegin Pharma. 
 
Vid en extra bolagsstämma 8 november godkände 
aktieägarna fusionsplanen. Detta innebär att 
fusionen förväntas kunna vara slutförd redan under 
första kvartalet 2022. I samband med detta upplöses 
Follicum och aktieägarna i Follicum erhåller som 
fusionsvederlag en aktie i Coegin Pharma för varje 
innehavd aktie i Follicum.  
 
Genom fusionen erhåller Coegin Pharma bl.a. ett 
läkemedelsutvecklingsprojekt mot håravfall och ett 
prekliniskt projekt inom diabeteskomplikationer. Det 
är Follicums bedömning att särskilt bolagets projekt 
inom diabeteskomplikationer passar väl in i Coegin 
Pharmas projektportfölj och att fusionen kan skapa 
intressanta möjligheter för forskningssamarbete där 
båda bolagens kompetenser kan dra nytta av 
varandra. Vidare får Coegin Pharma genom fusionen 
med Follicum tillgång till värdefull forskning vid Lund 
University Diabetes Center och de 
samarbetspartners som är knutna till Follicums 
projekt inom diabeteskomplikationer.  

Fusionen mellan Coegin Pharma och Follicum 
förväntas skapa ytterligare synergier genom att 
Coegin Pharma tillför Follicums projekt 
ledningsresurser, kompetens inom business 
development samt resurser för fortsatt utveckling, 
vilket skapar bra förutsättningar för bolagets 
projekt framåt. 

 
Jag delar styrelsens uppfattning om fusionen och 
de möjligheter den medför och tror fusionen 
kommer att erbjuda en bra miljö för bolagets 
forskning och läkemedelsutveckling att utvecklas 
vidare i och det ska bli spännande att följa nya 
Coegin Pharma framåt. 

 
 

Lund, 18 november 2021 
Jonas Edelswärd, 
Tillförordnad verkställande direktör 
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                                    Peptider som reparerar skadad vävnad 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.  

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 ifrån 
enkelt. För läkemedelskandidaten FOL-005 
utnyttjas en formulerings-teknologi 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 ofta 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 sjukvårdskostnader går till diabetesvård. Trots allt mer 
effektiva diabetesläkemedel drabbas många patienter av allvarliga 
komplikationer, bland annat svårläkta sår på ben och fötter, 
njurskador, leverskador, nervskador och hjärt-kärlproblem. En viktig 
orsak till utvecklingen av sådana komplikationer är att 
behandlingseffekten ofta avtar över tid. Detta beror på att dagens 
läkemedel i huvudsak består av olika varianter av insulin och 
substanser som ökar insulinutsöndringen. Dessa behandlingar sliter 
hårt på de insulinproducerande betacellerna som till slut tappar sin 
funktionalitet. Behovet av nya och kompletterande behandlingar är 
därför stort.  

 

 

 

 

 

 

 

 

En mikroskopbild av alfa- och betaceller  
i de Langerhanska öarna i bukspottkörteln 

Follicums diabetesprojekt 
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Lovande prekliniska resultat visar på potential att 
fördröja och lindra sjukdomsförloppet vid diabetes 

Follicums projekt mot diabeteskomplikationer omfattar ett 
antal 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 blodsockerkoncentration, 
vilket är 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 ut i början 
av 2019. Ytterligare kandidater har senare studerats i avancerade 
prekliniska modeller som ett led i förberedelserna inför steget in i 
klinisk fas, samtidigt som Follicum har utvärderat ytterligare 
substanser ur sitt breda peptidbibliotek. Fokus för projektet är att 
utveckla en ny behandling mot diabeteskomplikationer. 
 

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 även 
koordinator i ett projekt som finansierats av Eurostars där Lunds 
universitet, Bioassay Labor für biologische Analytik GmbH och 
Deutsche Diabetes-Forschungsgesellschaft (DDZ) ingår. 
Engagemanget i dessa vetenskapliga samarbeten har gett tillgång till 
värdefull kompetens och resurser som påskyndat utvecklingen av 
Follicums diabetesprojekt, vilket ägs och drivs helt av bolaget.       
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FOL-005 

I början av maj 2021 presenterades resultaten från en omfattande fas 
II-studie av Follicums vävnadsreparerande peptid FOL-005 i män med 
oönskat håravfall. Resultaten från studien bedömdes, i relation till de i 
förväg satta målen för studien, dock inte ge ett tillräckligt starkt ”proof 
of concept” som antagits krävas för att fortsätta utvecklingen inom 
indikationsområdet. 
Studien genomfördes i samarbete med tre välrenommerade 
specialistkliniker i Tyskland, som undersökte säkerheten och effekten av 
behandling med en krämliknande formulering av läkemedelskandidaten. 
Läkemedelskandidaten 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 behandling med placebo var inte 
signifikant (p=0,83). Dock noterades positiva signaler för ett antal 
sekundära parametrar som potentiellt skulle kunna vara av vikt. 

Follicum har även bland annat tillsammans med proDERM, genomfört en 
fördjupad analys av en subgrupp från fas II-studien med FOL-005. 
Subgruppen omfattar ungefär hälften av deltagarna i studien, och 
inkluderar de personer som hade färre antal hår per cm2 än den andra 
hälften. Resultatet från analysen tyder på att FOL-005 kan ha effekt på 
hårväxt i den analyserade subgruppen.      
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Ekonomisk redovisning 

Aktien 
Aktien i Follicum är sedan den 18 november 2014 upptagen till handel på handelsplattformen Spotlight Stock Market (”Spotlight”). Per den 30 september 
2021 uppgick antalet aktier i Follicum till 81 698 104 stycken. 

Ägarförteckning 
För Follicums ägarförteckning hänvisas till Spotlight via följande länk: https://spotlightstockmarket.com/sv/bolag/irabout?InstrumentId=XSAT01001367  

Principer för delårsrapportens upprättande 
Follicum tillämpar Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012.1 (K3) vid upprättandet av sina finansiella rapporter. 

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

Avlämnande av delårsrapport
Lund, den 18 november 2021 
Follicum AB 
Styrelsen 

För ytterligare information, vänligen kontakta:  
Jonas Edelswärd, tf VD, Follicum AB 
E-post: info@follicum.com 
Telefon: +46 (0) 709 - 16 87 29
 
 
 
 
 
2020  
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Kommentar till den finansiella utvecklingen  
Bolagets kostnader för det tredje kvartalet 2021 följer plan. Bolagets löpande kostnader minskar successivt vilket främst påverkas av att 
utvecklingsprojekten pausats. Dock har personalkostnaderna ökat jämfört med föregående period beroende på huvudsakligen byte av VD. 
Resultaträkning i sammandrag 
Belopp i KSEK Jul-sep 2021 Jul-sep 2020 Jan-sep 2021 Jan-sep 2020 Jan-dec 2020 

Rörelsens intäkter           

Nettoomsättning                              
-    -    

                             
-    

                             
-    

                             
-    

Övriga rörelseintäkter                           
223  

                              
5  

                          
372  

                          
110  

                          
205  

Summa intäkter                           
223  

                           
5  

                          
372  

                          
110  

                          
205  

Rörelsens kostnader          
Råvaror och förnödenheter -  2 535  - 3 492  - 7 951  - 17 102  - 25 421  
Övriga externa kostnader - 1 926  - 1 850  - 6 022  - 5 965  - 7 796  
Personalkostnader - 1 570  - 1 238  - 5 614  - 4 628  - 6 262  
Avskrivningar  - 43     - 5    - 129    - 11     - 14  
Övriga rörelsekostnader    - 10  

                             
-      - 63  

                             
-    

                             
-    

Summa rörelsens kostnader - 6 084  - 6 585  - 19 778  - 27 706  - 39 494  

Rörelseresultat (EBITA) - 5 861  - 6 580  -19 406  - 27 596  - 39 288  

Resultat från finansiella poster 9 
                           

12 
                         

46  22                  71  

Resultat före skatt - 5 852  - 6 568  - 19 360  - 27 574  - 39 218  
Periodens resultat - 5 852  - 6 568  - 19 360  - 27 574  - 39 218  
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Balansräkning i sammandrag 
TILLGÅNGAR KSEK 2021-09-30 2020-09-30 2020-12-31 
Materiella anläggningstillgångar       
Inventarier 860 72 72 
Ackumulerade avskrivningar på inventarier -172 -40 -43 
Summa materiella anläggningstillgångar 688 32 29 
Summa anläggningstillgångar 688 32 29 
Omsättningstillgångar       
Övriga kortfristiga fordringar  448 1 132 1 420 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 627 951 645 
Kassa och bank 19 082 16 938 41 148 
Summa omsättningstillgångar 20 158 19 021 43 213 
SUMMA TILLGÅNGAR 20 845 19 053 43 242 
EGET KAPITAL OCH SKULDER       
Eget kapital       
Aktiekapital 9 804 8 113 9 804 
Överkursfond 199 333 167 527 199 333 
Balanserad vinst eller förlust -172 396 -132 907 -132 907 
Periodens resultat -19 360 -27 574 -39 218 
Summa eget kapital 17 381 15 159 36 742 
Kortfristiga skulder       
Leverantörsskulder 1 847 2 465 1 047 
Skatteskulder 0 19 13 
Övriga kortfristiga skulder 203 452 543 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 414 958 4 897 
Summa kortfristiga skulder 3 464 3 894 6 500 
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 20 845 19 053 43 242 
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Förändring av eget kapital i sammandrag 
Perioden januari 1, 2021 - september 30, 2021 Bundet eget kapital Fritt eget kapital   

KSEK 
Aktiekapital Fond för 

utvecklings-
utgifter 

Fria reserver Periodens 
resultat 

Totalt 

Ingående balans                       9 804  
                             

-                       66 156  - 39 218                      36 742  
Aktiekapital                                      -    

Balanserad vinst eller förlust     - 39 218  
                    

39 218                               -    
Överkursfond                                      -    
Periodens resultat       - 19 360  -19 360  

Utgående balans                       9 804  
                             

-                       26 938  - 19 360                      17 381  
       

      

Perioden januari 1, 2020 - december 31, 2020 Bundet eget kapital Fritt eget kapital   

KSEK 
Aktiekapital Fond för 

utvecklings-
utgifter 

Fria reserver Periodens 
resultat 

Totalt 

Ingående balans                       8 113  
                             

-    64 064   - 29 443                      42 733  
Aktiekapital                       1 691                              1 691  

Balanserad vinst eller förlust     - 29 443  
                    

29 443                            -    

Överkursfond 
                      31 535                        31 535  

Periodens resultat       - 39 218  - 39 218  

Utgående balans                   9 804  
                             

-                     66 156  - 39 218                      36 742  
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Kassaflödesanalys i sammandrag 
Belopp i KSEK Jul-sep 2021 Jul-sep 2020 Jan-sep 2021 Jan-sep 2020 Jan-dec 2020 

Kassaflöde, löpande verksamheten           
Resultat före skatt -5 852 -6 568 -19 360 -27 574 -39 218 
Avskrivningar 43 5 129 11 14 
Ökning(-)/minskning(+) av rörelsefordringar 34 -17 990 -578 -560 
Ökning(+)/minskning(-) av rörelseskulder 443 1 306 -3 036 -505 2 101 
Summa kassaflöde, löpande verksamheten -5 332 -5 275 -21 277 -28 646 -37 663 
Kassaflöde, investeringsverksamheten           
Investering i nya materiella tillgångar 0 0 -788 0 0 
Summa kassaflöde, investeringsverksamheten 0 0 -788 0 0 
Kassaflöde, finansieringsverksamheten           
Nyemission 0 0 0 0 633 226 
Summa kassaflöde, finansieringsverksamheten 0 0 0 0 33 226 
Summa periodens kassaflöde -5 332 -5 275 -22 065 -28 646 -4 437 
Likvida medel vid periodens början 24 414 22 213 41 148 45 584 45 584 
Likvida medel vid periodens slut 19 082 16 938 19 082 16 938 41 148 
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Finansiell kalender och bolagsinformation 

Finansiell kalender  

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) 709 - 16 87 29 

Hemsida  www.follicum.se 
Revisor  Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB 
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Follicum AB 

Scheelevägen 22, 223 63 Lund, Sweden 

Telefon: +46 (0) 709 - 16 87 29 

E-post: info@follicum.com 


