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Lipidor AB (publ) offentliggör delårsrapport för Q3 2019

VD har ordet
Lipidor upplever ett stort intresse frå n så vä l investerare som lä kemedelsindustrin och i mina må nga
mö ten under kvartalet har jag lö pande få tt bekrä ftelse att Lipidor ä r på rä tt vä g i vå r ambition att skapa
patientnytta och aktieä garvä rde.
Ett viktigt områ de ä r den på gå ende fas III-studien av vå rt spraybaserade psoriasislä kemedel dä r vi
omformulerat en vä lbeprö vad lä kemedelssubstans. Framdriften av studien har gå tt enligt plan och vi
kunde efter kvartalets utgå ng lä mna besked att den sista patienten ä r färdig behandlad. Fö r Lipidor som
bolag ä r det en viktig vä rdemä tare att ha tagit ett lä kemedel genom alla faser och jag ä r bå de stolt och
tacksam fö r den insats som hela vå rt team av anstä llda, konsulter och partners genomfö rt. Givetvis ä r vi
alla spä nda på resultatet som vi berä knar kunna presentera under december må nad som tidigare
kommunicerat.
Arbetet med vå r ö vriga produktportfö lj gå r också framå t och vi har under kvartalet detaljerat de kliniska
strategierna fö r vå rt utvecklingsprogram. En viktig milstolpe var vå rt mö te med Lä kemedelsverket i
september. Lä kemedelsverket ä r positivt instä llda till mö jligheten att ta AKP02 direkt till en fas III-studie
om resultatet fö r den på gå ende AKP01 studien faller vä l ut. Vi har ä ven fortsatt med en strategisk ö versyn
ö ver kommande patentutgå ngar av storsä ljande hudlä kemedel dä r vi tror att Lipidor skulle kunna spela
en roll, antingen med fö rbä ttrade produkter eller genom att stö tta marknadsledaren med
produktutveckling.
Vå rt dotterbolag Emollivet fä rdigstä llde i slutet av september den fö rsta testproduktionen av vå r
hudvå rdsserie fö r djur. I och med detta på bö rjades också den operativa verksamheten i bolaget och vi har
flera aktö rer som fö r nä rvarande utvä rderar produkterna.
I slutet av tredje kvartalet genomfö rde Lipidor en framgå ngsrik kapitalisering med efterfö ljande
bö rsnotering. Kapitalet ger oss fö rutsä ttningar att leverera i en fortsatt hö g takt och vi ser fram emot
ytterligare en intensiv period med studierapportering och vidare affä rsutveckling.
Stockholm den 21 november 2019
Ola Holmlund
VD

Utvalda finansiella data i sammandrag

Nettoomsä ttning, tkr

2019
jul-sep
72

2018
jul-sep
0

2019
jan-sep
72

2018
jan-sep
243

2018
jan-dec
243

Rörelseresultat, tkr

-3 831

-1 420

-9 370

-4 405

-7 634

Resultat efter skatt, tkr

-3 831

-1 420

-9 371

-4 408

-7 637

Balansomslutning, tkr

33 995

3 505

33 995

3 505

18 185

Periodens kassaflöde, tkr

19 602

-1 196

31 341

2 504

616

0.99

-0.08

1.64

0.17

0.04

Periodens kassaflöde per aktie (SEK)
Likvida medel, tkr

32 515

3 062

32 515

3 062

1 174

Resultat per aktie före utspädning (SEK)

-0,19

-0,09

-0,49

-0,29

-0,51

Resultat per aktie efter utspädning (SEK)

-0,19

-0,09

-0,49

-0,29

-0,51

Eget kapital per aktie (SEK)
Soliditet, %

1,34

0,16

1,34

0,16

0,96

92,88%

69,44%

92,88%

69,44%

79,46%

Väsentliga händelser under det tredje kvartalet (jul-sep)
•
•
•
•

Bolagets aktier noterades på Nasdaq First North den 27 september
Noteringsemissionen inbringade cirka 25,2 MSEK fö re kapitalanskaffningskostnader
Under det tredje kvartalet inleddes behandlingen av den sista patienten i bolagets på gå ende
klinska fas lll-studie
Dotterfö retaget Emollivet AB har på bö rjat sin operationella verksamhet

Väsentliga händelser under rapportperioden (jan-sep)
•
•

Under december 2018 och januari 2019 genomfö rdes en nyemission om totalt 20,0 MSEK
Lipidor har under juni må nad 2019 bildat dotterfö retaget Emollivet AB fö r kommersialisering av
veterinä rmedicinska produkter

Väsentliga händelser efter rapportperioden
•

•

I bö rjan av november fä rdigbehandlades den sista patienten i bolagets på gå ende fas III- studie
Det har i ö vrigt inte inträ ffat nå gra vä sentliga hä ndelser efter rapportperioden

Företaget i korthet
Lipidor AB, Org. Nr. 556779-7500 ä r ett svenskt aktiebolag med sä te i Stockholm. Adressen till bolaget ä r
Lipidor AB, Fogdevreten 2, 175 21 Solna.
Lipidor ä r ett lä kemedelsutvecklingsbolag med en pipeline av lä kemedelsutvecklingsprojekt i preklinisk
och klinisk fas. Bolaget utvecklar lä kemedel fö r behandling av hudsjukdomar som psoriasis, bakteriella
hudinfektioner och atopisk dermatit.

Se delårsrapporten
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Offentliggörande
Denna information ä r så dan som Lipidor AB (publ) ä r skyldigt att offentliggö ra enligt lagen om
vä rdepappersmarknaden.
Rapporten lä mnades fö r offentliggö rande genom VD’s fö rsorg kl. 08.00 den 21 november 2019.
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