Årsredovisning 2020

Lipidor AB

Årsredovisning 2020

Innehållsförteckning
Årsredovisning för räkenskapsåret 2020-01-01--2020-12-31 ............................................... 1
Kommande informationstillfällen ............................................................................................... 2
Årsstämma ..................................................................................................................................... 2

Deﬁnitioner .................................................................................................................................... 2
Verksamhet .................................................................................................................................... 2
VD har ordet .................................................................................................................................. 3
Beskrivning av verksamheten .................................................................................................... 5
Patentskydd ................................................................................................................................... 7
Förvaltningsberättelse ................................................................................................................ 8
Väsentliga händelser under räkenskapsåret 2020 ................................................................. 9
Väsentliga händelser efter räkenskapsåret ............................................................................. 9

Förväntad framtida utveckling ................................................................................................. 10
Risker och osäkerheter i sammandrag .................................................................................... 10
Aktier ............................................................................................................................................ 11
Finansiell utveckling .................................................................................................................. 12
Styrelsens förslag till vinstdisposition .................................................................................... 13
Resultaträkning ........................................................................................................................... 14
Balansräkning .............................................................................................................................. 15
Eget kapital .................................................................................................................................. 16
Kassaﬂödesanalys ....................................................................................................................... 17
Noter ............................................................................................................................................. 18
Intygande ..................................................................................................................................... 28
Revisionsberättelse .................................................................................................................... 29
Finansiella deﬁnitioner ............................................................................................................... 32
Ledande befattningshavare ...................................................................................................... 33

Lipidor AB

Årsredovisning 2020

Årsredovisning för räkenskapsåret 2020-01-01--2020-12-31
Bolagsinformation
Namn: Lipidor AB (publ)
Organisationsnummer: 556779-7500
Juridisk form: Aktiebolag
Säte: Stockholm
Adress: Fogdevreten 2, 171 65 Solna
Telefon: +46 (0)725-07 03 69
Hemsida: www.lipidor.se

Bakgrund & Historik
Bolaget grundades 2009 av en forskargrupp med lång erfarenhet av lipidteknologi baserad på
idén att utveckla en innovativ och användarvänlig formulering för primärt dermatologiska
applikationer.
F&U bedrivs vid Stockholms Universitet och Karolinska Institutet Science Park i Stockholm
medan kliniska studier och GMP-produktion sker i samarbete med partners i Europa och Indien.
2009
Lipidor AB grundas och Bolagets första patentansökan lämnas in
2014
Bolagets huvudägare Cerbios-Pharma SA (”Cerbios”) gör sin första investering
2015
Lipidor genomför en framgångsrik klinisk fas II-studie med huvudprojektet AKP01
2016
Lipidor ingår ett samarbetsavtal med Cadila vilket säkrar finansiering av AKP01s planerade fas IIIstudie
2018
Bolaget genomför två större finansieringsrundor med flertalet nya ägare och med syfta att
accelera flera av Bolagets projekt. Ola Holmlund tillträder som ny verkställande direktör
Bolagets fas III-studie av AKP01 för behandling av psoriasis startar
2019
Bolagets aktier noterades på Nasdaq First North Growth Market
Den sista patienten i bolagets fas III-studie av AKP01 behandlas
2020
Fas III-studien av AKP01 visar positiva resultat för behandling av psoriasis
Lipidor ingår licensavtal som reglerar dotterbolaget Emollivet AB:s rätt till AKVANO®-teknologin
inom veterinärmedicinområdet
Positivt utfall från Bolagets feasibility studie för utveckling av medicinsk cannabis baserad på
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AKVANO®

Kommande informationstillfällen
Delårsrapport januari-mars 2021

6 maj 2021

Delårsrapport januari-juni 2021

24 augusti 2021

Delårsrapport januari-september 2021 17 november 2021

Årsstämma
Årsstämma kommer att hållas den 8 juni 2021. Mot bakgrund av coronaviruset genomförs
årsstämman genom förhandsröstning med stöd av tillfälliga lagregler. Någon årsstämma med
möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer därför inte att äga rum.
Styrelsen och verkställande direktören föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret
2020.

Deﬁnitioner
Med "Bolaget" avses Lipidor AB med organisationsnummer 556779-7500. Alla siffror anges i
tusental svenska kronor (tkr) om inte annat anges.

Verksamhet
Lipidor AB utvecklar läkemedel för behandling av hudsjukdomar som psoriasis, bakteriella
hudinfektioner och atopisk dermatit. Med Lipidors patenterade formuleringsteknologi AKVANO®
kan välbeprövade läkemedel, vars patenttid löpt ut eller kommer att löpa ut, omformuleras och
förbättras med avseende på effekt, biverkningar och användarvänlighet (s.k. supergenerika).
Utvalda ﬁnansiella data i sammandrag

Nettoomsättning, tkr
Rörelseresultat, tkr
Resultat efter skatt, tkr
Balansomslutning, tkr
Periodens kassaﬂöde, tkr
Periodens kassaﬂöde per aktie (SEK)
Likvida medel, tkr
Resultat per aktie före utspädning (SEK)
Resultat per aktie efter utspädning (SEK)
Eget kapital per aktie (SEK)
Soliditet, %
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2020
Jan-dec

2019
Jan-dec

620
-16 264
-16 204
65 877
37 190
1,51
64 303
-0,66
-0,66
2,24
96,63

72
-13 808
-13 807
28 298
25 939
1,28
27 113
-0,68
-0,68
1,14
94,80
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VD har ordet
Under 2020 gjorde vi flera viktiga framsteg vilket skapar goda förutsättningar för en fortsatt
positiv utveckling av Lipidors verksamhet.
Vår vision är att etablera AKVANO® som en ledande formuleringsplattform vid utveckling av
hudläkemedel. Idag står Lipidor väl rustat med två läkemedelskandidater i sen klinisk fas, båda
för psoriasis. Den ledande kandidaten, AKP01, levererade positiva resultat från en avslutad fas IIIstudie i början av 2020. Fas III-studien med AKP02 följer sin utvecklingsplan och är för
närvarande under initiering. Vi har kontinuerliga kontakter med våra samarbetspartners kring
studien för att kunna vidta åtgärder för att minimera risken för eventuella förseningar på grund av
den pågående covid-19-pandemin. Vår bedömning är att vi kommer att få resultaten från AKP02studien under första halvåret 2022.
Utlicensiering är fortsatt prioritet ett
Vår högsta prioritet är att ingå licensavtal. I skrivandets stund pågår täta dialoger med potentiella
licenstagare och vi håller fast vid vår målsättning att kunna ingå kommersiella avtal avseende
AKP01 och AKP02 under första halvåret i år.
Det är mycket glädjande att marknaden har visat ett tydligt intresse för både AKP01 och AKP02.
Genom att vi själva finansierar genomförandet av fas III-studien med AKP02 behåller vi en större
del vid en kommande utlicensiering. Vi ser också en stor fördel i att diskutera båda
läkemedelskandidaterna i ett paket då detta gör oss till en mer attraktiv partner för en tagare av
produkterna. Licenstagaren får då möjligheten att ta två kompletterande produkter genom
registrering till försäljning vilket skapar synergieffekter.
Strategiskt samarbetsavtal säkerställer kommersiell produktion
En ytterligare viktig aspekt i diskussionerna med potentiella licenstagare är produktförsörjningen,
dvs licenstagarens tillgång till storskalig produktion av läkemedelsprodukterna enligt GMP-krav
och andra regelverk. I december tecknade vi därför ett nytt avtal med Aurena Laboratories AB, en
av Lipidors två starka industriella huvudägare. Avtalet innebär att Lipidor under en femårsperiod
kommer att investera upp till 15 MSEK i det nya samarbetet. Aurena i sin tur kommer att bygga
en produktionsenhet som uppfyller de regulatoriska kraven för tillverkning av Lipidors
receptbelagda läkemedelsprodukter. Genom det utökade samarbetet kan Lipidor erbjuda
potentiella licenstagare möjlighet till storskalig GMP-tillverkning av produkterna baserade på vår
formuleringsplattform AKVANO®. Det är strategiskt viktigt för oss - i de pågående
interaktionerna med potentiella licenstagare - att kunna visa att infrastrukturen finns på plats, att
tillverkningen uppfyller de regulatoriska kraven samt att anläggningen har kapacitet för
kommersiell produktion.
Uppnådd kommersiell milstolpe och extern validering
I början av 2020 meddelade vi det positiva utfallet av genomförbarhetsstudien (feasibility study)
för utveckling av topikala (på huden) medicinska cannabisprodukter för behandling av
hudinflammationer inklusive psoriasis. Studien skedde i samarbete med Cannassure Therapeutics.
I januari i år tecknade Lipidor ett licensavtal som innebär att Cannassure har exklusiva rättigheter
till utnyttjandet av AKVANO® i medicinska cannabisprodukter för psoriasis, atopisk dermatit,
smärta och sår. Vi är mycket glada över licensavtalet som är en viktig kommersiell milstolpe.
Licensavtalet är också en extern validering av Lipidors unika formuleringsplattform som visar att
även cannabinoider kan inkorporeras i AKVANO®. Vi har en stor tilltro till Cannassure och vi har
höga förväntningar på partnerskapet vars mål är att de nya medicinska cannabisprodukterna så
snabbt som möjligt ska komma ut på marknaden.
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Goda förutsättningar för en fortsatt positiv utveckling
Som en konsekvens av covid-19-pandemin har vi till viss del anpassat våra arbetsprocesser. Med
ett engagerat, högspecialiserat och erfaret Lipidor-team samt dedikerade internationella
industriella partners är det glädjande att kunna konstatera att våra projekt fortsätter att utvecklas
enligt plan. Under hösten tillträdde Anders Hagman den nyinrättade rollen Chief Development
Officer och ingår i ledningsgruppen. Anders gedigna erfarenhet och kompetens inom
läkemedelsutveckling har kompletterat organisationen på ett värdefullt sätt. Vår avsikt är att hålla
ett fortsatt högt tempo i verksamheten.
Under andra kvartalet formaliserade Lipidor och dotterföretaget Emollivet AB relationen genom
att ingå licensavtal som reglerar Emollivets rätt till Lipidors patenterade AKVANO®-teknologi
inom veterinärmedicinområdet. Emollivet AB rekryterade Stina Linge som VD.
Under tredje kvartalet genomfördes en riktad emission om 35 Mkr (före emissionskostnader) och
under fjärde kvartalet förföll teckningstiden för Lipidors utestående teckningsoptioner (av serie
TO1 2019) som inbringade cirka 20 Mkr. Sammantaget skapar den tryggade finansieringen och
den positiva trenden under året goda förutsättningar att accelerera Lipidors tillväxtresa och
möjligheter till kommersiella samarbeten.
Stockholm den 23 april 2021

Ola Holmlund
Verkställande direktör
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Beskrivning av verksamheten
Lipidor i korthet
Lipidor utvecklar läkemedel för behandling av hudsjukdomar som psoriasis, bakteriella
hudinfektioner och atopisk dermatit. Med Lipidors patenterade formuleringsteknologi AKVANO®
kan välbeprövade läkemedel, vars patenttid löpt eller kommer att löpa ut, omformuleras och
förbättras med avseende på effekt, biverkningar och användarvänlighet (s.k. supergenerika).
Detta gör att Lipidor har goda förutsättningar att ta betydande marknadsandelar från befintliga
produkter, öka marknadspotentialen för den aktuella läkemedelssubstansen och dessutom erhålla
marknadsexklusivitet under AKVANO®:s patenttid.

Vision
Lipidors vision är att etablera AKVANO® som en ledande formuleringsplattform vid utveckling av
hudläkemedel.

Strategi
Lipidors strategi bygger på följande hörnstenar:
Att fokusera på utveckling av hudläkemedel baserat på de många fördelar AKVANO®
erbjuder inom just detta marknadssegment och med fokus på hudläkemedel där patenttiden
kommer att löpa ut eller redan har löpt ut.
Att i egen regi utvärdera AKVANO® i kombination med storsäljande läkemedel och
därigenom bygga en pipeline av läkemedelsprojekt för utvärdering i klinisk fas.
Att i egen regi ta utvecklingsprojekten genom klinisk fas ll och därigenom skapa attraktiva
projekt för partnerskap för fortsatt utveckling.
Att i partnerskap förädla projekt genom senare kliniska faser (fas III) till och med
registrering och därigenom minska risken i portföljen och de höga kostnaderna som är
förknippade med sen klinisk fas.
Att tillsammans med utvecklingspartnern* utlicensiera projektet till läkemedelsbolag som
marknadsför och distribuerar Lipidors produkter och att bygga intäktsströmmar baserat på
milstolpsbetalning i framgångsrika projekt samt royalty på framtida försäljning.
Nuvarande pipeline har prioriterats med avseende på projekt och produkter där intresse från
potentiella partners har identifierats på ett tidigt stadium.
*Utvecklingspartner och licenstagare kan också vara samma bolag.

Lipidors läkemedelsprojekt
Läkemedelsmarknaden för hudsjukdomar är stor och diversifierad och inkluderar flera olika
produktkategorier och indikationer. Lipidor utvecklar primärt receptbelagda läkemedel baserade
på substansklasserna steroider, antibiotika och D-vitamin (analoger). Lipidors projekt under
utveckling är avsedda för topikal (på huden) behandling av de vanliga sjukdomarna psoriasis,
bakteriella hudinfektioner och atopisk dermatit.

AKP01 & AKP02 – för behandling av psoriasis
Psoriasis är en vanlig kronisk sjukdom där immunsystemet spelar en central roll. Psoriasis kan ta
sig olika uttryck, men den karakteriseras av en kraftig nybildning av hudceller, vilket resulterar i
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fjällande, rodnande, torra fläckar på hud och i hårbotten. På världens sju största marknader**
(”7MM”) beräknas omkring 14 miljoner människor (cirka 1,8 procent) vara diagnosticerade med
psoriasis.
Med AKVANO® utvecklas AKP01 och AKP02 till spraybara versioner av etablerade hudläkemedel
baserade på de aktiva substanserna kalcipotriol respektive kombinationen av kalcipotriol och
betametason. Lipidors bedömning är att AKP01 har potential att ta 20-30 procent av den totala
marknaden för för kalcipotriolbaserade produkter för topikal behandling av psoriasis. Detta
motsvarar en årlig försäljningspotential (peak sales) på cirka 40-60 MUSD. För AKP02 är Lipidors
bedömning en potential att ta 15-20 procent av den totala marknaden för kombinationsprodukter
bestående av kalcipotriol och betametason för topikal behandling av psoriasis. Detta motsvarar en
årlig försäljningspotential (peak sales) på cirka 90-120 MUSD.
För AKP01 har positiva fas III-resultat rapporterats i början av 2020.
För AKP02 har Bolaget aviserat start av en fas III-studie under 2021 och studien är under
initiering.
**USA, Storbritannien, Japan, Tyskland, Frankrike, Spanien och Italien.
AKP03 - för behandling av bakteriella hudsjukdomar
Hudinfektioner består av ett brett spektrum från lindriga, ytliga infektioner som impetigo
(svinkoppor) till livshotande tillstånd såsom nekrotiserande fasciit. Hudinfektioner uppkommer
ofta i samband med eller som ett resultat av andra hudsjukdomar såsom psoriasis eller atopisk
dermatit som en följd av att huden skadas eller försvagas och därmed inte kan stå emot bakterier
lika bra som intakt och fullt frisk hud normalt gör. Den uppskattade incidensen av bakteriella
hudinfektioner är på global basis cirka 25 per 1,000 invånare och år.
Med AKVANO® utvecklas AKP03 till en spraybar version av etablerade hudläkemedel baserade på
den aktiva substansen fusidinsyra.
Projektet befinner sig i pre-klinisk fas.
AKP07 - för behandling av atopisk dermatit
Atopisk dermatit (AD), även känd som atopiskt eksem, är en kronisk inflammatorisk hudsjukdom
som kännetecknas av kliande, röd, svullen och sprucken hud. AD drabbar cirka 15-20 procent av
jordens befolkning. I 7MM förekommer cirka 50 miljoner diagnostiserade fall av AD och
sjukdomen beräknas fortsätta öka.
Med AKVANO® utvecklas AKP07 till en spraybar version av etablerade hudläkemedel baserade på
den aktiva substansen takrolimus. Genom att erbjuda en spraybar version av substansen och
därmed enligt Bolagets bedömning en betydligt mer användarvänlig, säker (till exempel dosering)
och potentiellt även effektivare produkt är det Bolagets målsättning att inte bara ta
marknadsandelar från takrolimus-baserade preparat utan även utgöra ett attraktivt alternativ till
den huvudsakligen konkurrerade aktiva substansen pimecrolimus. Försäljningen av hudläkemedel
i 7MM baserade på dessa aktiva substanser uppgick 2017 till cirka 550 MUSD. Det är Lipidors
bedömning att introduktion av en förbättrad version (användarvänlighet och mer effektivt) av
nuvarande läkemedel möjliggör inte bara en relativt hög marknadsandel (20-30 procent) utan
även potential till högre prissättning (+30 procent) än existerande produkter. Med detta
antagande är det Lipidors bedömning att försäljningspotentialen (peak sales) för AKP07 uppgår
till mellan 140-220 MUSD.
Projektet befinner sig i pre-klinisk fas.
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Patentskydd
Lipidors formuleringsplattform (AKVANO®) har ett brett patentskydd i form av fyra patentfamiljer
inlämnade mellan 2009-2014. Hittills har 16 patent blivit beviljade, medan 23 patentansökningar
är under granskning.
Strategin när det gäller val av länder är att säkra de viktigaste marknaderna Europa, USA, Japan,
Kanada och Kina, medan övriga länder bestäms av omvärldsbedömningar för respektive
delteknologi.
Produktkandidaterna i de prioriterade projekten AKP01, AKP02, AKP03 och AKP07, liksom i övriga
projekt i pipeline, skyddas av minst en av patentfamiljerna LPD-0002, LPD-0013 och LPD-0015.
Familjen LPD-0016 kommer framförallt att kunna skydda konsumentprodukter för hudvård och
djurvård. Ansökningsärenden inom denna familj drivs därför endast i ett mindre antal länder.
Patentportföljen innehåller för närvarande fyra familjer och beviljade patent framgår av bilden
nedan.
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Förvaltningsberättelse
Styrelsen och verkställande direktören för Lipidor AB (publ), org. nr. 556779-7500, får härmed
avge årsredovisning för räkenskapsåret 2020-01-01--2020-12-31.
Verksamhet
Lipidor utvecklar läkemedel för behandling av hudsjukdomar som psoriasis, bakteriella
hudinfektioner och atopisk dermatit. Med Lipidors patenterade formuleringsteknologi AKVANO®
kan välbeprövade läkemedel, vars patenttid löpt eller kommer att löpa ut, omformuleras och
förbättras med avseende på effekt, biverkningar och användarvänlighet (så kallade
supergenerika). Detta gör att Lipidor har goda förutsättningar att ta betydande marknadsandelar
från befintliga produkter, öka marknadspotentialen för den aktuella läkemedelssubstansen och
dessutom erhålla marknadsexklusivitet under AKVANO®:s patenttid.
Aktieägare 2020-12-31
Antal aktier
4 483 250
3 482 983
1 621 250
1 143 778
961 929
16 703 673
28 396 863

Cerbios-Pharma SA
Råsunda Förvaltning AB
Aurena Laboratories AB
Avanza Pension AB
Nordnet Pensionsförsäkring AB
Övriga aktieägare
Totalt
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58,82
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Väsentliga händelser under räkenskapsåret 2020
Den 24 januari meddelade vi positiva resultat från bolagets kliniska fas III-studie av
kalcipotriolspray (AKP01) mot psoriasis
I januari meddelade vi att KK-stiftelsen finansierar samverkansprojekt för studier av hur
läkemedelsformuleringar påverkar hudbarriären. Lipidor har i samarbete med Malmö
universitet, MediGelium AB, Larodan AB och ERCO Pharma AB beviljats forskningsanslag
från KK-stiftelsen för ett gemensamt projekt. Projektet sträcker sig över två år och har
målsättningen att utveckla modeller och undersöka hur kroppsegna ceramider och andra
lipider kan användas för att skapa mer effektiva formuleringar av hudläkemedel samt
underlätta reparation av skadad hud. Projektet omfattar en total budget om 4,6 Mkr varav
0,7 Mkr medfinansieras av Lipidor genom forskningsinsatser
Den 16 mars meddelade vi att Aurena Laboratories AB utvecklat och lanserat en
desinfektionsspray i samarbete med Lipidor baserad på Lipidors AKVANO®-teknologi vars
försäljning inletts under mars månad och genererar provisionsintäkter från och med april
Den 7 maj lämnade Lipidor en uppdaterad projektplan och meddelade bland annat avsikten
att initiera en fas III-studie avseende AKP02 i egen regi
Den 30 juni meddelades att Lipidor och dotterföretaget Emollivet AB har formaliserat
relationen genom att ingå licensavtal som reglerar Emollivets rätt till Lipidors patenterade
AKVANO®-teknologi inom veterinärmedicinområdet
Den 7 juli meddelade vi att avtal ingåtts med Cadila Pharmaceuticals, ett ledande indiskt
läkemedelsbolag med omfattande CRO-kapacitet, om att genomföra en fas III-studie med
Lipidors läkemedelskandidat AKP02
Den 7 juli meddelade vi att dotterföretaget Emollivet AB rekryterat Stina Linge som VD
Den 10 juli meddelade vi att Lipidor tecknat avtal med OY Medfiles Ltd. för leverans av
kliniskt prövningsmaterial för fas lll-studien med läkemedelskandidaten AKP02 mot
psoriasis
Den 11 september publicerades att Lipidor genomfört en riktad nyemission uppgående till
35,0 Mkr före emissionskostnader som uppgick till 2,0 Mkr
Den 30 september publicerades positivt utfall från Bolagets feasibility studie i samarbete
med Cannassure Therapeutics Ltd., för utveckling av medicinsk cannabis baserad på
bolagets AKVANO®-teknologi
Den 1 oktober publicerades att Anders Hagman rekryterats som Chief Development Officer
Den 7 oktober publicerades att Lipidor utsett Erik Penser Bank AB som Certified Advisor
Den 14 oktober publicerades att teckningskurs fastställts till 9,95 SEK för Bolagets
teckningsoptioner (av serie TO1 2019)
Den 11 november publicerades att teckningstiden förföll den 3 november varvid utfallet
blev att cirka 95,9 procent av optionerna utnyttjades för teckning av aktier. Genom
teckningen tillförs Lipidor därmed cirka 20,0 MSEK. Genom utnyttjandet av
teckningsoptionerna ökar antalet aktier i Lipidor med 2 012 863 aktier, från 26 384 000 till
28 396 863 aktier. Aktiekapitalet ökar med 100 643 SEK från 1 319 200 till 1 419 843 SEK
Den 16 december publicerades att Lipidor tecknat samarbetsavtal med Aurena Laboratories
för tillverkning av Lipidors läkemedelsprodukter. Avtalet omfattar investeringar under en
femårsperiod upp till 15 Mkr

Väsentliga händelser efter räkenskapsåret
Den 18 januari publicerades att Lipidor ingått exklusivt avtal med Cannassure Therapeutics
Ltd. i Israel för medicinska cannabisprodukter baserade på Lipidors AKVANO®-teknologi.
Lipidor kommer att erhålla tvåsiffriga royalties från kommande produktförsäljning samt
milstolpsbetalning vid viss uppnådd försäljningsvolym maximerad till 350 KEUR
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Förväntad framtida utveckling
Lipidors positiva kliniska fas III-studie av kalcipotriolspray (AKP01) validerar AKVANO® som
formuleringsplattform. Resultaten stärker övriga projekt som samtliga baseras på Bolagets
patenterade lipidbaserade teknologi.
Lipidor avser att under kommande år fortsätta att bedriva kliniska studier för att ytterligare
stärka Bolagets projektportfölj och öka möjligheterna att ingå licensavtal med större
läkemedelsbolag.
Lipidor avser också att fortsätta att utvärdera AKVANO® i kombination med olika
läkemedelssubstanser och med syfte att identifiera fler kommersiella möjligheter för
teknikplattformen. Detta sker såväl i egen regi som i samarbete med andra läkemedelsbolag som
tycker att AKVANO® har spännande och kommersiellt intressanta egenskaper.
Mot bakgrund av utbrottet av coronaviruset och covid-19 följer Lipidor händelseutvecklingen noga
och vidtar åtgärder för att minimera eller eliminera påverkan på Bolagets verksamhet. Lipidor
följer riktlinjer från Folkhälsomyndigheten, WHO och ECDC (Europeiskt centrum för
förebyggande och kontroll av sjukdomar). Covid-19 har till dags dato haft begränsad effekt på
Lipidors verksamhet men Bolaget kan komma att behöva revidera sina tidsplaner om pandemin
blir långvarig.

Risker och osäkerheter i sammandrag
Lipidors väsentliga risk- och osäkerhetsfaktorer omfattar såväl verksamhetsrelaterade risker som
risker relaterade till resultat från kliniska studier, marknads- och teknikutveckling, patent,
konkurrenter och framtida finansiering.
Lipidors värde är till stor del beroende av framgången för Bolagets utvecklingsprojekt, förmåga
och möjligheter att ingå partnerskap med andra läkemedelsbolag och att Bolagets produkter
erhåller marknadsföringstillstånd och marknadsacceptans. Bolaget befinner sig i utvecklingsfas
och det finns risk att Bolaget inte når tillräcklig lönsamhet.
Bolaget har inte genererat tillräckliga intäkter för att uppnå positivt kassaflöde vilket innebär att
Bolaget behöver tillgång till kapital innan dess kassaflöde blir positivt. Tillgången till kapital kan
vara begränsad vid tillfällen då Bolaget behöver det.
Styrelsen bedömer att finansieringen är säkerställd för åtminstone 12 månader men att ytterligare
kapital är nödvändigt för att accelerera utvecklingsmöjligheterna.
Lipidor har skattemässiga underskott som kan gå förlorade om Bolaget får en ny ägare som
kontrollerar mer än 50% av rösterna i Bolaget eller nya ägare som vardera kontrollerar minst 5%
av rösterna och kollektivt kontrollerar mer än 50% av rösterna i Bolaget. Förlust av dessa
underskottsavdrag skulle innebära att framtida skattemässiga överskott inte kan kvittas mot
ackumulerade skattemässiga underskott.
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Aktier
Den 1 januari 2020 uppgick totalt antal aktier till 23 584 000. Genom riktad nyemission ökades
antalet aktier under september med 2 800 000. Emissionen registrerades av Bolagsverket
2020-09-22. Genom inlösen av teckningsoptioner ökades antalet aktier under november med
2 012 863. Emissionen registrerades av Bolagsverket 2020-11-17.
På balansdagen den 31 december 2020 uppgick totalt antal aktier till 28 396 863. Samtliga aktier
har röstetal 1.
Bolaget har under 2018 utgivit teckningsoptioner till VD och anställda vilka kan komma att
konverteras till 580 000 st. aktier. Vid fullt utnyttjande för aktieteckning kan utspädningseffekten
maximalt uppgå till cirka 2,0 procent.
Bolagets aktie noterades vid Nasdaq First North Growth Market den 27 september 2019.
Stängningskursen för Bolagets aktie på rapportperiodens sista handelsdag den 30 december 2020
uppgick till 13,49 kronor.
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Finansiell utveckling
Rörelsens intäkter
Lipidor gör löpande utvärderingar av möjliga samarbetsprojekt, s.k. genomförbarhetsstudier, och
erhåller även ersättning för genomförande. Bolagets övriga intäkter utgörs av provisioner vid
försäljning av läkemedelsnära produkter.

Resultat och ﬁnansiell ställning - rapportperioden (jan-dec)
Rörelsens nettoomsättning uppgick till 620 (72) tkr och övriga rörelseintäkter uppgick till 3 (673)
tkr.
Rörelsens kostnader uppgick till 16 887 (14 553) tkr varav personalkostnader uppgick till 5 276
(4 062) tkr.
Övriga externa kostnader uppgick till 11 564 (10 469) tkr huvudsakligen avseende
patentkostnader, konsult- och utvecklingskostnader för Bolagets pågående projekt, extern
kommunikation och marknadsföring, samt administrationskostnader.
Rörelseresultatet uppgick till -16 264 (-13 808) tkr och resultat efter finansiella poster uppgick till
-16 204 (-13 807) tkr. Resultat efter skatt uppgick till -16 204 (-13 807) tkr. Resultat per aktie före
och efter utspädning uppgick till -0,66 (-0,68) kronor.
Kassaflödet under perioden uppgick till 37 190 (25 939) tkr. I kassaflödet ingick nyemission med
53 033 (41 372) tkr. Kassaflöde per aktie uppgick till 1,51 (1,28) kronor. Kassaflöde per aktie
exklusive nyemission uppgick till -0,64 (-0,76) kronor.
Likvida medel per den 31 december 2020 uppgick till 64 303 tkr jämfört med 27 113 tkr den 31
december 2019.
Bolagets egna kapital uppgick per den 31 december 2020 till 63 655 tkr jämfört med 26 826 tkr
den 31 december 2019. Eget kapital per aktie uppgick till 2,24 kronor jämfört med 1,14 kronor
den 31 december 2019.
Bolagets soliditet uppgick till 96,63% jämfört med 94,80% den 31 december 2019.
Resultatutvecklingen följer förväntningar enligt budget avseende kostnader för pågående
forskning och utveckling samt kommersialisering av produkter för administration på huden.
Huvudsakliga kostnader avser förberedelser samt tillverkning av kliniskt prövningsmaterial för en
klinisk fas lll-studie med Lipidors läkemedelskandidat AKP02 mot psoriasis, som är under
initiering.
Övriga externa kostnader har ökat jämfört med föregående år föranlett av ökade patent- och
utvecklingskostnader i Bolagets pre-kliniska och kliniska program. Personalkostnader har ökat
föranlett av rekrytering.
Femårsöversikt
tkr
Nettoomsättning
Eget kapital
Soliditet %
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2020
620
63 655
97

2019
72
26 826
95
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243
14 449
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2017
330
6 121
85

2016
282
834
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Styrelsens förslag till vinstdisposition
SEK
Förslag till disposition av årets vinst
Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel:
Balanserat resultat
Överkursfond
Årets resultat
Totalt

2020

-56 254 967
134 693 859
-16 203 652
62 235 240

disponeras enligt följande:
balanseras i ny räkning
Summa

62 235 240
62 235 240

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att ingen aktieutdelning lämnas för
räkenskapsåret 2020.
Beträffande resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och
balansräkning med tillhörande noter.
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Resultaträkning
tkr

Not

Nettoomsättning
Övriga intäkter
Summa intäkter
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar
Rörelseresultat
Resultat från ﬁnansiella poster
Ränteintäkter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Resultat före skatt
Inkomstskatt
ÅRETS RESULTAT*

3

4

2020
Jan-dec

2019
Jan-dec

620
3
623
-11 564
-5 276
-47
-16 264

72
673
745
-10 469
-4 062
-22
-13 808

60
-16 204
-16 204

2
-1
-13 807
-13 807

-0,66
-0,66
24 578 870
28 396 863

-0,68
-0,68
20 208 444
23 584 000

Resultat per aktie
SEK
Resultat per aktie före utspädning
Resultat per aktie efter utspädning
Antal aktier, vägt genomsnitt
Antal aktier vid rapportperiodens slut

*Periodens resultat motsvarar periodens totalresultat
Den 31 december 2020 uppgick antalet stamaktier till 28 396 863 med en röst per aktie
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Balansräkning
tkr

Not

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier
Finansiella anläggningstillgångar
Aktier i dotterföretag
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa kortfristiga fordringar
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR

2019-12-31

6

269

-

7

835
1 104

580
580

8
9

261
209
470
64 303
64 773
65 877

275
330
605
27 113
27 718
28 298

1 420
1 420

1 179
1 179

134 694
-56 255
-16 204
62 235
63 655

81 902
-42 448
-13 807
25 647
26 826

1 246
130
846
2 222
65 877

666
88
718
1 472
28 298

10

Eget kapital och skulder
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital
Summa bundet eget kapital
Fritt eget kapital
Överkursfond
Balanserat resultat
Årets resultat
Summa fritt eget kapital
Summa eget kapital

11

Skulder
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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Eget kapital
tkr

Ingående eget kapital
2019-01-01
Omföring föregående års resultat
Årets resultat
Transaktioner med
aktieägare
Nyemission januari
Nyemission september
Emissionskostnader
Utgående eget kapital
2019-12-31
Ingående eget kapital
2020-01-01
Omföring föregående års resultat
Årets resultat
Transaktioner med
aktieägare
Nyemission
Nyemission inlösen
teckningsoptioner
Emissionskostnader
Utgående eget kapital
2020-12-31
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Bundet eget
kapital
Aktiekapital

Fritt eget kapital
Överkursfond

Balanserat
resultat

Periodens
resultat

916

55 980

-34 810

-7 637

Totalt
eget
kapital
14 449

-7 637

7 637
-13 807

0
-13 807

53
210
1 179

4 779
24 990
-3 848
81 902

-42 448

-13 807

4 832
25 200
-3 848
26 826

1 179

81 902

-42 448

-13 807

26 826

-13 807

13 807
-16 204

0
-16 204

140
101

34 860
19 927

1 420

-1 994
134 694
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35 000
20 027

-56 255

-16 204

-1 994
63 655
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Kassaﬂödesanalys
tkr
Den löpande verksamheten
Rörelseresultat
Erhållna/Betalda räntor
Justering för poster som inte ingår i kassaﬂödet
avskrivningar
Kassaﬂöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital
Kassaﬂöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning/Minskning av kortfristiga fordringar
Ökning/minskning av kortfristiga skulder
Kassaﬂöde från den löpande verksamheten
Investeringsverksamheten
Förvärv av ﬁnansiella anläggningstillgångar
Förvärv av materiella anläggningstillgångar

2020
Jan-dec

2019
Jan-dec

-16 264
60

-13 808
1

47
-16 157

22
-13 785

135
750

1 196
-2 264

-15 272

-14 853

-255
-316

-580
-

Kassaﬂöde från investeringsverksamheten
Finansieringsverksamheten
Nyemission
Kapitalanskaﬀningskostnader
Kassaﬂöde från ﬁnansieringsverksamheten

-571

-580

55 027
-1 994
53 033

45 220
-3 848
41 372

Periodens kassaﬂöde
Likvida medel vid årets början
LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT

37 190
27 113
64 303

25 939
1 174
27 113
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Not 1 Redovisningsprinciper
Denna finansiella rapport har upprättas i enlighet med RFR 2, Redovisning för juridiska personer
och Årsredovisningslagen. Tillämpningen av RFR 2 innebär att Lipidor tillämpar samtliga av EU
antagna IFRS och uttalanden så långt detta är möjligt inom ramen för årsredovisningslagen,
tryggandelagen och med hänsyn till sambandet mellan redovisning och beskattning. Att upprätta
finansiella rapporter i överensstämmelse med RFR 2 kräver användning av en del viktiga
uppskattningar av olika posters värden och bedömningar av principer för redovisningsändamål.
Lipidor har inte några transaktioner att redovisa i övrigt totalresultat varför en upplysning om det
lämnas under resultaträkningen.
Under 2019 bildades dotterföretaget Emollivet AB. Då bolaget bildats med 80 tkr i aktiekapital
och nyemission genomförts varigenom moderbolaget tillfört Emollivet AB 500 tkr och endast haft
marginella bolagsbildningskostnader motsvarar koncernens resultat- och balansräkning i allt
väsentligt moderbolagets, varför någon konsolidering ej skett med stöd av årsredovisningslagen 7
kap. 3a §.
Värderingsprinciper
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges.
Finansiella instrument, IFRS 9
Finansiella instrument redovisas till anskaffningsvärde. Finansiella tillgångar tas bort från
balansräkningen när rätten att erhålla kassaflöden från instrumentet har löpt ut eller överförts
och Bolaget har överfört i stort sett alla risker och förmåner som är förknippade med
äganderätten. Finansiella skulder tas bort från balansräkningen när förpliktelsen i avtalet har
fullgjorts eller på annat sätt utsläckts.
Klassiﬁcering och värdering
Finansiella tillgångar klassificeras utifrån den affärsmodell som tillgången hanteras i och
tillgångens kassaflödeskaraktär. Om den finansiella tillgången innehas inom ramen för en
affärsmodell vars mål är att inkassera kontraktsenliga kassaflöden (hold to collect) och de
avtalade villkoren för den finansiella tillgången vid bestämda tidpunkter ger upphov till
kassaflöden som enbart består av betalningar av kapitalbelopp och ränta på det utestående
kapitalbeloppet redovisas tillgången till upplupet anskaffningsvärde.
Om affärsmodellens mål istället uppnås genom att både inkassera avtalsenliga kassaflöden och
sälja finansiella tillgångar (hold to collect and sell), och de avtalade villkoren för den finansiella
tillgången vid bestämda tidpunkter ger upphov till kassaflöden som enbart består av betalningar
av kapitalbelopp och ränta på det utestående kapitalbeloppet redovisas tillgången till verkligt
värde via övrigt totalresultat.
Alla övriga affärsmodeller (other) där syftet är spekulation, innehav för handel eller där
kassaflödeskaraktären utesluter andra affärsmodeller innebär redovisning till verkligt värde via
resultaträkningen.
Finansiella tillgångar består av likvida medel och derivat. Likvida medel består av omedelbart
tillgängliga banktillgodohavanden i svenska banker. Bolaget tillämpar affärsmodellen hold to
collect för likvida medel. Derivat värderas till verkligt värde via resultaträkningen.
Finansiella skulder värderas till verkligt värde via resultaträkningen om de är en villkorad
köpeskilling på vilken IFRS 3 appliceras, innehav för handel eller om de initialt identifieras som
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skulder till verkligt värde via resultaträkningen. Övriga finansiella skulder värderas till upplupet
anskaffningsvärde.
Införandet av IFRS 15 har inte medfört några effekter på Lipidors finansiella rapporter mot
bakgrund av att Bolaget ännu inte har ingått några kundkontrakt som skulle omfattas av IFRS 15.
IFRS 15 kan dock komma att påverka framtida finansiella rapporter.
IFRS 16 ”Leases”. I januari 2016 publicerade IASB en ny leasingstandard som kommer att ersätta
IAS 17 Leasingavtal samt tillhörande tolkningar IFRIC 4, SIC-15 och SIC-27. Standarden kräver
att tillgångar och skulder hänförliga till alla leasingavtal, med några undantag, redovisas i
balansräkningen. Denna redovisning baseras på synsättet att leasetagaren har en rättighet att
använda en tillgång under en specifik tidsperiod och samtidigt en skyldighet att betala för denna
rättighet. Redovisningen för leasegivaren kommer i allt väsentligt att vara oförändrad.
Leasing där en väsentlig del av risker och fördelar med ägande behålles av leasegivaren
klassificeras som operationell leasing. Standarden är tillämplig för räkenskapsår som påbörjas den
1 januari 2019 eller senare. Lipidor upprättar endast finansiella rapporter för juridisk person och
har därmed valt att inte tillämpa reglerna i IFRS 16. Lipidor tillämpar istället p. 2-12 i RFR 2 och
därmed redovisas leasingavgifter även fortsättningsvis som kostnad linjärt över leasingperioden.
Funktionell valuta och rapporteringsvaluta
Lipidors funktionella valuta är svenska kronor. De finansiella rapporterna presenteras i svenska
kronor avrundade till närmaste tusental om inget annat anges. Avrundningar till tusentals kronor
kan innebära att beloppen inte stämmer om de summeras.
Omräkning från utländsk valuta
Transaktioner i utländsk valuta omräknas till den funktionella valutan enligt de valutakurser som
gäller på transaktionsdagen. Monetära tillgångar och skulder i utländsk valuta räknas om till den
funktionella valutan till den valutakurs som föreligger på balansdagen. Valutakursdifferenser som
uppstår vid omräkningen redovisas i finansnettot i resultaträkningen. Icke-monetära tillgångar
och skulder redovisas normalt till historiska anskaffningsvärden och omräknas till valutakurs vid
transaktionstillfället. Omräkning av leverantörsskulder i utländsk valuta sker till balansdagens
kurs och redovisas mot underliggande kostnad.
Nedskrivningar
Bolaget redovisar en förlustreserv för förväntade kreditförluster på finansiella tillgångar som
värderas till upplupet anskaffningsvärde. Per varje balansdag redovisar bolaget förändringen i
förväntade kreditförluster sedan det första redovisningstillfället i resultatet.
Likvida medel omfattas av "hold-to-collect" modellen för nedskrivningar.
Bolaget definierar fallissemang som att det bedöms osannolikt att motparten kommer att möta
sina åtaganden på grund av indikatorer som finansiella svårigheter och missade betalningar.
Oavsett anses fallissemang föreligga när betalningen är 90 dagar sen. Bolaget skriver bort en
fordran när inga möjligheter till ytterligare kassaflöden bedöms föreligga.
Leverantörsskulder
Leverantörsskulder är förpliktelser att betala för varor eller tjänster som har förvärvats i den
löpande verksamheten från leverantörer. Beloppen är osäkrade och betalas oftast inom 30 dagar.
Leverantörsskulder klassificeras som kortfristiga skulder om de förfaller inom ett år eller tidigare
(eller under normal verksamhetscykel om den är längre). Om inte, tas de upp som långfristiga
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skulder. Skulderna redovisas inledningsvis till verkligt värde och därefter till upplupet
anskaffningsvärde med tillämpning av effektivräntemetoden.
Övriga skulder
Den förväntade löptiden för övriga skulder är kort, varför skulden redovisats till nominellt belopp
utan diskontering enligt metoden för upplupet anskaffningsvärde.
Kundfordringar och övriga fordringar
Kundfordringar och övriga fordringar redovisas till upplupet anskaffningsvärde. Det verkliga
värdet på kundfordringar och övriga fordringar motsvarar dess redovisade värde då
diskonteringseffekten inte är väsentlig.
Immateriella tillgångar
Lipidors arbete med att ta fram internt upparbetade immateriella anläggningstillgångar delas upp
i en forskningsfas och en utvecklingsfas. Samtliga utgifter som härrör från en forskningsfas
redovisas som kostnad när de uppkommer.
Samtliga utgifter för utveckling redovisas som tillgång enligt IAS 38 om samtliga följande villkor
är uppfyllda:
• Det är tekniskt möjligt att färdigställa den immateriella anläggningstillgången så att den kan
användas eller säljas
• Företagets avsikt är att färdigställa den immateriella anläggningstillgången och att använda
eller sälja den
• Det finns förutsättningar för att använda eller sälja den immateriella anläggningstillgången
• Det är sannolikt att den immateriella anläggningstillgången kommer att generera framtida
ekonomiska fördelar
• Det finns erforderliga och adekvata tekniska, ekonomiska och andra resurser för att fullfölja
utvecklingen och för att använda eller sälja den immateriella anläggningstillgången
• De utgifter som är hänförliga till den immateriella anläggningstillgången under dess utveckling
kan beräknas tillförlitligt
Projektkostnader kostnadsförs i utvecklingsfasen om ovanstående villkor ej är uppfyllda.
Det läkemedelsutvecklingsprojekt som nu pågår, AKP 01, bedöms inte möta de ovan angivna
kriterierna i IAS 38 för att aktiveras som utveckling i balansräkningen. Därför kostnadsförs
utvecklingskostnaderna i kliniska studier löpande.
Materiella anläggningstillgångar
Anläggningstillgångar är redovisade till anskaffningsvärde med avdrag för planenliga
avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Avskrivningar sker planenligt över den uppskattade
nyttjandeperioden från och med anskaffningstidpunkten. De materiella tillgångarna skrivs därför
av över sin bedömda nyttjandeperiod och har gett upphov till avskrivningskostnader. Bedömd
nyttjandeperiod är 5 år. Avskrivningskostnaden redovisas i resultaträkningen.
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Nedskrivning av icke-finansiella tillgångar
Immateriella tillgångar som har en obestämbar nyttjandeperiod eller immateriella tillgångar som
inte är färdiga för användning, skrivs inte av utan prövas årligen, eller vid indikation på
värdeminskning, avseende eventuellt nedskrivningsbehov. Tillgångar som skrivs av bedöms med
avseende på värdenedgång närhelst händelser eller förändringar i förhållanden indikerar att det
redovisade värdet kanske inte är återvinningsbart. En nedskrivning görs med det belopp varmed
tillgångens redovisade värde överstiger dess återvinningsvärde. Återvinningsvärdet är det högre
av tillgångens verkliga värde minskat med försäljningskostnader och dess nyttjandevärde. Vid
bedömning av nedskrivningsbehov grupperas tillgångar på de lägsta nivåer där det finns i allt
väsentligt oberoende kassaflöden (kassagenererande enheter). För tillgångar (andra än goodwill)
som tidigare har skrivits ner görs per varje balansdag en prövning om återföring bör göras.
Likvida medel
I likvida medel i balansräkningen och rapporten över kassaflöden ingår kassa och
banktillgodohavanden.
Ersättningar till anställda
Ersättningar till anställda i form av löner, bonus, betald semester, betald sjukfrånvaro och
pensionsförmåner redovisas i takt med intjänandet. Inga pensionsåtaganden finns i Bolaget utöver
de pensionsförsäkringspremier som betalas årligen. Samtliga pensionsplaner är avgiftsbestämda.
Kassaﬂö desanalys
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast
transaktioner som medfört in- eller utbetalningar. Som likvida medel klassificeras kassamedel och
disponibla tillgodohavanden hos banker och andra kreditinstitut.
Intä ktsredovisning
Intäkter redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas.
Skatt
Skatt på årets resultat består av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Aktuell skatt är inkomstskatt
för innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat. Uppskjuten skatt är
inkomstskatt för skattepliktigt resultat avseende framtida räkenskapsår till följd av tidigare
transaktioner eller händelser.
Lipidor hade upparbetade skattemässiga underskott per balansdagen uppgående till 48,6 (30,5)
Mkr. Ytterligare cirka 18,1 Mkr omfattas av den s.k. Beloppsspärren och har därför bortfallit.
Aktivering av uppskjuten skattefordran i Bolagets finansiella rapporter sker först när det är känt
att skattemässiga överskott kommer att inträffa. Inga uppskjutna skattefordringar har
rapporterats i bolagets rapport över finansiell ställning.
Väsentliga uppskattningar och bedömningar
Uppskattningar och bedömningar utvärderas löpande och baseras på historisk erfarenhet och
andra faktorer, inklusive förväntningar på framtida händelser som anses rimliga under rådande
förhållanden. Företaget gör uppskattningar och antaganden om framtiden. De uppskattningar för
redovisningsändamål som blir följden av dessa kommer, definitionsmässigt, sällan att motsvara
det verkliga resultatet. Bedömningar görs även vid tillämpning av företagets
redovisningsprinciper. Det läkemedelsutvecklingsprojekt som nu pågår, AKP01, bedöms inte möta
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kriterierna i IAS 38 för att aktiveras som utveckling i balansräkningen. Därför kostnadsförs
utvecklingskostnaderna i kliniska studier löpande.
Eget kapital
Bolaget har ställt ut kapitalinstrument i form av teckningsoptioner. Transaktioner med
aktieägarkretsen, och nyemissioner till kurs överstigande kvotvärdet redovisas direkt mot
överkursfonden.
Finansiell riskhantering
Allmänt
De finansiella risker Bolaget möter i sin verksamhet är huvudsakligen likviditetsrisk, valutarisk
och motpartsrisk.
Likviditetsrisk
Likviditetsrisk avser risken att inte kunna disponera likvida medel för att möta verksamhetens
behov. Bolaget har inga finansiella skulder med avtalade löptider. Övriga skulder är förpliktelser
att betala för varor eller tjänster som har förvärvats i den löpande verksamheten från
leverantörer. Beloppen är osäkrade och betalas oftast inom 30 dagar. Kapitalbehovet följs genom
budgetuppföljning.
Finansieringsstrategi
Bolagets kapitalbehov har tillgodosetts genom kapitaltillskott från såväl privatpersoner som
institutionella ägare samt nyemission i samband med Bolagets notering på Nasdaq First North
Growth Market under september 2019.
Som listat företag i Sverige kan Bolaget emittera nya aktier med företrädesrätt för sina
aktieägare. Andra möjliga finansieringslösningar innefattar utlicensiering av specifika rättigheter
till läkemedelsbolagspartners och en nyemission av aktier till nya investerare, förutsatt att detta
kan göras till villkor som är förmånliga för nuvarande aktieägare.
Lånefinansiering betraktas inte som en lämplig finansieringsform annat än som en tillfällig lösning
innan bolaget har uppnått lönsamhet och ett positivt kassaflöde. Bolaget har endast finansiella
skulder med kort löptid som samtliga förfaller till betalning inom 12 månader.
Tillgången till kapital kan vara begränsad vid tillfällen då Bolaget behöver det.
Motpartsrisk
Endast placering i instrument med låg kreditrisk och hög likviditet tillåts. Bolaget arbetar med
etablerade och kreditvärdiga motparter samt utvärderar löpande fordringar för att säkerställa en
låg exponering avseende mot osäkra fordringar. För att mitigera denna risk placerar Lipidor sin
överskottslikviditet på konto i SEB och SBAB. Bolaget hade på balansdagen inga kortfristiga
placeringar.
Belopp anges i tkr (tusentals svenska kronor). Siffror inom parentes avser motsvarande period
föregående år om ej annat anges.
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Not 2 Leasing
Lipidor har inga finansiella leasingavtal. Leasingavgifter avseende operationell leasing
kostnadsförs linjärt över leasingperioden.
Totala framtida leasingavgifter avseende leasingavtal per balansdagen framgår nedan:
Operationell leasing
tkr
Förfall till betalning inom ett år
Förfall till betalning mellan ett och fem år
Summa
Operationella leasingkostnader under året
tkr
Lokalhyra
Labutrustning
Summa

2020

2019

453
1 812
2 265

282
988
1 270

2020

2019

282
37
319

236
14
250

Not 3 Personalkostnader och medeltal antal anställda
Totala löner, sociala kostnader och pensioner, tkr
Löner
Styrelsearvoden
Pensíonskostnader
Sociala avgifter
Övriga personalkostnader
Totalt
Medeltal antal anställda
Kvinnor
Män
Totalt

2020
3 133
458
338
910
437
5 276

2019
2 683
265
232
814
68
4 062

2020
2
3
5

2019
2
2
4

Not 4 Skatt på årets resultat
tkr
Aktuell skatt
Redovisad skatt
Avstämning av eﬀektiv skattesats
Resultat före skatt
Skatt enligt gällande skattesats (21,4%/21,4%)
Avdragsgilla, ej kostnadsförda kostnader*
Skatt avseende ej redovisad uppskjuten skattefordran**
Ej avdragsgilla kostnader
Redovisad skatt

2020
-

2019
-

-16 204
3 468
1 994
-10 410
-43
-

-13 807
2 955
3 848
-6 525
-32
-

*Emissionskostnader som redovisats direkt mot eget kapital
**Redovisat belopp motsvarar skattemässiga underskott (48,6 resp. 30,5 Mkr) enligt
beräkning till gällande skattesats
Bolagets skattemässiga underskott har ingen tidsbegränsning. Uppskjutna skattefordringar
har inte redovisats i balansräkningen då bolaget inte har beskattningsbara vinster
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Not 5 Aktiebaserat incitamentsprogram
TECKNINGSOPTIONER 2018/2021
Årsstämman den 19 juni 2018 beslutade om bemyndigande för styrelsen om införande av ett
incitamentsprogram genom riktad emission av teckningsoptioner. Antalet teckningsoptioner
uppgår till högst 500 st. Efter Split 2018 (Not 16) har antalet optioner omräknats till 1 000 000 st.
Styrelsen beslutade den 10 september 2018 att emittera teckningsoptioner i enlighet med
bemyndigandet.
Teckningsoptionerna har under september månad 2018 överlåtits på marknadsmässiga villkor till
ett pris som fastställts utifrån ett beräknat marknadsvärde vid tidpunkten för överlåtelsen med
tillämpning av Black & Scholes värderingsmodell.
Optionsinnehavare har rätt att under tiden från och med den 1 oktober 2021 till och med den 31
oktober 2021 för varje teckningsoption påkalla teckning av en (1) ny aktie i bolaget till en
teckningskurs per aktie motsvarande 4 004 kronor. Efter omräkning för split under 2018 har
teckningskursen omräknats till 2 kronor.
Per balansdagen den 31 december har 290 st. Teckningsoptioner emitterats. Efter omräkning för
split under 2018 har antalet utestående optioner omräknats till 580 000 st.
Baserat på befintligt antal aktier i Bolaget blir utspädningen till följd av det föreslagna
incitamentsprogrammet, med antagande av att samtliga teckningsoptioner utnyttjas för
nyteckning av B-aktier, cirka 2,9 procent av antalet aktier och röster. Optionerna medför ingen
rätt till utdelning.
Optionerna har ställts ut till marknadsvärde och har därför ej medfört någon förmån som
föranleder avsättning till sociala avgifter i Bolaget.
Totalt marknadspris för utfärdade 290 st. teckningsoptioner uppgick till 52 tkr och har förts direkt
mot eget kapital.
Tilldelade
Teckningsoptioner, år
2018

Antal
utestående

Lösenpris

580 000

2,09

Värde per
tilldelad
option
0,24

Volatilitet,
%*
35

Riskfri
ränta,
%
-0,55

Värde
per
aktie**
2 335

Förfall,
år
2021

*Förväntad framtida volatilitet är fastställd genom jämförelse med historiska genomsnitts- och
medianvärden för jämförbara noterade bolag i samma sektor som Lipidor baserat på analys i S&P
Capital IQ
** Senaste emissionskurs
Innehavare av Teckningsoptioner
Ola Holmlund
Vibhu Rinwa
Totalt

Tilldelade
500 000
80 000
580 000

Totalt
500 000
80 000
580 000

Not 6 Inventarier
tkr
Ingående ackumulerade anskaﬀningsvärden
Årets aktiverade kostnader
Totalt anskaﬀningsvärde
Ingående ackumulerade avskrivningar
Årets avskrivningar
Totalt ackumulerade avskrivningar
Redovisat värde vid periodens slut
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804
316
1 120

2019
804
804

-804
-47
-851
269

-782
-22
-804
0
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Not 7 Aktier i dotterföretag
Dotterföretaget Emollivet AB bildades under juni månad 2019 och har påbörjat sin operationella
verksamhet. Bolaget eftersträver att ingå partnerskap i syfte att påskynda kommersialiseringen av
sina veterinärvårdsprodukter.
Stina Linge tillträdde som VD den 2 september 2020. Bolaget har inga övriga anställda.
Bolaget har öppnat kontor i Göteborg under september månad 2020.
Det har inte förekommit några väsentliga mellanhavanden med moderbolaget under
rapportperioden.
Bolaget har finansierat kapitalbehovet genom nyemission från moderbolaget genomförd under det
fjärde kvartalet 2019 uppgående till 0,5 Mkr samt under tredje kvartalet 2020 uppgående till 0,3
Mkr.
Ägarförhållanden framgår av nedanstående tabell
Namn

Org. Nr.

Säte, land

Emollivet AB

559210-4359

Stockholm,
Sverige

Bolagets
grundande
Nyemission 2019
Nyemission 2020
Totalt, tkr

Antal
aktier*
-

Ägarandel %

Bokfört värde
2020-12-31
-

Bokfört värde
2019-12-31
-

800

580

80

100
51
951

255
835

500
580

50,05%

*Totalt antal aktier i Emollivet AB uppgår till 1 900 st

Not 8 Övriga kortfristiga fordringar
tkr
Moms, skatt
Totalt

2020
261
261

2019
275
275

Not 9 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
tkr
Konsultarvoden
Förutbetalda hyror
GlobalData
Övriga förutbetalda kostnader
Totalt

2020
45
20
83
61
209

2019
7
191
132
330

Den maximala exponeringen för kreditrisk per balansdagen motsvarar redovisat värde
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Not 10 Kassa och bank
tkr
Bankmedel placerade i SEB och SBAB
Totalt

2020-12-31
64 303
64 303

2019-12-31
27 113
27 113

Not 11 Aktiekapitalets utveckling (SEK)
Tidpunkt
2009-03-20
2010-06-02
2012-01-24
2012-06-11
2013-09-25
2013-11-19
2014-10-24
2015-04-23
2015-08-24
2016-06-14
2016-12-02
2017-06-01
2018-05-02
2018-05-02
2018-12-11
2019-01-28
2019-09-20
2020-09-22
2020-11-17
Totalt

Transaktion
Bildande
Nyemission
Nyemission
Nyemission
Nyemission
Nyemission
Nyemission
Nyemission
Nyemission
Nyemission
Nyemission
Nyemission
Nyemission
Nyemission
Split 2000:1
Nyemission
Nyemission
Nyemission
Nyemission

Antal serie B
1 000
143
190
152
126
96
91
214
352
340
275
448
780
3 285
14 976 508
4 400 000
4 200 000
2 800 000
2 012 863
28 396 863

Aktiekapital
100 000
14 300
19 000
15 200
12 600
9 600
9 100
21 400
35 200
34 000
27 500
44 800
78 000
328 500
0
220 000
210 000
140 000
100 643
1 419 843

Not 12 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
tkr
FoU kostnader
Sociala kostnader och löneskatt
Semesterlöneskuld
Övriga upplupna kostnader
Totalt

2020
97
308
324
117
846

2019
134
204
183
197
718

Not 13 Resultat per aktie
Resultat per aktie före utspädning beräknas genom att periodens resultat
divideras med vägt genomsnittligt antal utestående aktier under perioden.
Resultat per aktie
Årets resultat, tkr
Vägt genomsnittligt antal aktier före och efter utspädning*
Resultat per aktie före och efter utspädning*

2020
-16 204
24 578 870
-0,66

2019
-13 807
20 208 444
-0,68

*Utspädningseffekter finns men anges ej vid negativt resultat
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Not 14 Transaktioner med närstående
Under rapportperioden har arvoden fakturerats vilka belastat periodens resultat enligt följande:
Styrelsens ordförande, Fredrik Sjövall genom Axelero AB med 404 tkr, bolagets CFO, Michael
Owens genom M Owens Management Consulting AB med 146 tkr och styrelseledamoten Otto
Skolling, genom Pharmor AB med 18 tkr.
Styrelsearvoden har utbetalats i enlighet med beslut på årsstämman.
Det har i övrigt inte skett några väsentliga transaktioner med närstående.

Not 15 Väsentliga händelser efter rapportperioden
Den 18 januari publicerades att Lipidor ingått exklusivt avtal med Cannassure Therapeutics
Ltd. i Israel för medicinska cannabisprodukter baserade på Lipidors AKVANO®-teknologi.
Lipidor kommer att erhålla tvåsiffriga royalties från kommande produktförsäljning samt
milstolpsbetalning vid viss uppnådd försäljningsvolym maximerad till 350 KEUR

Not 16 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser
tkr
Aurena Laboratories AB
Cadila Pharmaceuticals Ltd.
Totalt

2020-12-31
15 000
365
15 365

2019-12-31
365
365

Lipidor har tecknat samarbetsavtal med Aurena Laboratories AB för tillverkning av Lipidors
läkemedelsprodukter. Avtalet omfattar investeringar under en femårsperiod upp till 15 Mkr.
Lipidor har betalningsskyldighet till Cadila Pharmaceuticals Ltd. för kliniskt prövningsmaterial när
Lipidor erhållit försäljningsintäkter.

Not 17 Styrelsens förslag till vinstdisposition
SEK
Förslag till disposition av årets vinst
Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel:
Balanserat resultat
Överkursfond
Årets resultat
Totalt

-56 254 967
134 693 859
-16 203 652
62 235 240

disponeras enligt följande:
balanseras i ny räkning
Summa

62 235 240
62 235 240
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Not 18 Licensavtal
Lipidor har ingått licensavtal med Cadila Pharmaceuticals Ltd. avseende finansiering av och
rättigheter till Lipidors avslutade fas lll-studie med läkemedelskandidaten AKP01. Avtalet innebär
att Cadila finansierade Lipidors fas lll-studie (förutom kliniskt prövningsmaterial) och ger Cadila
rätt till 60% av Lipidors framtida intäker i hela världen. Cadila har även ensamrätt till intäkter i
Indien i egen regi, och vid utlicensiering i Indien äger Lipidor rätt till 40% av framtida intäkter.

Intygande
Intygande
Årsredovisningen har godkänts för utfärdande av styrelsen och verkställande direktören den 23
april 2021 och blir föremål för fastställelse på årsstämman den 8 juni 2021.

Stockholm den 23 april 2021

Fredrik Sjövall

Denis Angioletti

Gunilla Lundmark

Otto Skolling

Ordförande

Ledamot

Ledamot

Ledamot

Ola Flink

Ola Holmlund

Ledamot

Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har lämnats den 23 april 2021
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
Magnus Lagerberg
Auktoriserad revisor
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Revisionsberättelse
Till bolagsstämman i Lipidor AB (publ), org.nr 556779-7500

Rapport om årsredovisningen
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Lipidor AB (publ) för år 2020. Bolagets
årsredovisning ingår på sidorna 8-28 i detta dokument.
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och
ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Lipidor AB (publ)s 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
Lipidor AB (publ).

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i
Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är
oberoende i förhållande till Lipidor AB (publ) enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt
fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för
våra uttalanden.

Annan information än årsredovisningen
Detta dokument innehåller även annan information än årsredovisningen och återfinns på sidorna
1–7, 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.
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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.

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 Lipidor AB (publ) 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 Lipidor AB (publ) enligt
god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för
våra uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller
förlust. Vid förslag till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är
försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets verksamhetsart, omfattning och risker ställer på
storleken av bolagets egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.
Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta
innefattar bland annat att fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation, och att tillse att
bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets
ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Den verkställande
direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och
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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.
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.
Stockholm den 23 april 2021
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
Magnus Lagerberg
Auktoriserad revisor
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Finansiella deﬁnitioner
Alternativa nyckeltal anges då de i sina sammanhang kompletterar de mått som definieras i
tillämpliga regler för finansiell rapportering. Utgångspunkten för lämnade alternativa nyckeltal är
att de används av företagsledningen för att bedöma den finansiella utvecklingen och därmed
anses ge analytiker och andra intressenter värdefull information. Nedan lämnas definitioner på
samtliga använda alternativa nyckeltal.

Nyckeltal

Deﬁnition

Motivering

Antal aktier

Antal aktier vid årets slut

Relevant vid beräkning av
eget kapital per enskild aktie

Balansomslutning

Summa tillgångar vid årets slut

Relevant vid beräkning
av soliditet

Eget kapital per aktie

Summa eget kapital genom antal aktier
vid årets slut

Mått för att beskriva
eget kapital per aktie

Genomsnittligt antal aktier

Genomsnittligt antal utestående
aktier under året

Relevant vid beräkning av
resultat per aktie

Nettoomsättning

Omsättning för perioden

Värdet av försäljning av
varor och tjänster

Rapportperiod

Januari-december 2020

Förklaring av period som
delårsrapporten omfattar

Resultat per aktie

Årets resultat dividerat med
genomsnittligt antal aktier

Mått för att beskriva
resultat per enskild aktie

Soliditet

Summa eget kapital som procent av
summa tillgångar

Mått för att bedöma
bolagets möjligheter att
uppfylla sina
ﬁnansiella åtaganden

Härledning av vissa alternativa nyckeltal
2020
Jan-dec

2019
Jan-dec

Kassaﬂöde per aktie
Periodens kassaﬂöde, tkr
Genomsnittligt antal aktier
Kassaﬂöde per aktie (SEK)

37 190
24 578 870
1,51

25 939
20 208 444
1,28

Eget kapital per aktie
Eget kapital, tkr
Antal aktier vid periodens utgång
Eget kapital per aktie (SEK)

63 655
28 396 863
2,24

26 826
23 584 000
1,14

63 655
65 877
96,63

26 826
28 298
94,80

Soliditet
Eget kapital, tkr
Summa eget kapital och skulder, tkr
Soliditet, %
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Ledande befattningshavare
Styrelseledamöter
Fredrik Sjövall, född 1980
Styrelsens ordförande. Styrelseledamot sedan 2018. Utbildad civilingenjör i automationsteknik
och en masterexamen i affärsutveckling.
Erfarenhet: Fredrik är tidigare VD i Inhalation Sciences AB, PharmaSurgics in Sweden AB och
Promore Pharma AB (tidigare Lipopeptide). Fredrik har mer än 10 års erfarenhet av att som VD
och styrelseordförande leda och även lista svenska life science-bolag.
Pågående uppdrag: Styrelseordförande i Ziccum AB. Styrelseledamot i Axelero Aktiebolag.
Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Styrelseordförande i Hemcheck Sweden AB.
Äger mer än fem procent av aktierna i: Axelero AB.
Innehav i Lipidor: 0 aktier, 0 teckningsoptioner.
Ola Flink, född 1944
Styrelseledamot sedan 2017. Apotekarexamen.
Erfarenhet: Ola har många års erfarenhet från läkemedelsindustrin, bland annat AstraZeneca,
ACO Läkemedel, och som konsult avseende läkemedelsutveckling samt erfarenhet som investerare
inom life science. Ola är styrelseledamot (och före detta ordförande) i Asarina Pharma AB.
Pågående uppdrag: Styrelseordförande i Pens. Farmaceuters Förbund. Styrelseledamot i Asarina
Pharma AB (publ) och i Ola Flink Consulting AB. Ledamot i valberedningen för Brf Tullstugan 3.
Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Styrelseledamot i Umecrine Cognition AB och Marbileads
AS Norge.
Äger mer än fem procent av aktierna i: Ola Flink Consulting AB.
Innehav i Lipidor: 422 000 aktier, 0 teckningsoptioner.
Denis Angioletti, född 1968
Styrelsledamot sedan 2020. Har universitetsexamen i Pharmaceutisk Kemi och Teknologi
från Università degli Studi i Milano.
Erfarenhet: Denis har nära 20 års erfarenhet inom läkemedelsindustrin. Innehade
marknadsposition vid Prodotti Gianni SpA under två år och därefter marknadsföring och chef för
CMO, Europe, vid Archimica SPA. Därefter var han ansvarig för bulk inom API och inom CMO och
generikatillverkande bolag. Mellan 2013 och 2017 var Denis vice vd för läkemedel vid Summit
Pharmaceutical Europe. Sedan 2017 är Denis CCO vid Cerbios Pharma AS.
Pågående uppdrag: Innehav i Lipidor: 0 aktier, 0 teckningsoptioner.
Gunilla Lundmark, född 1963
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Styrelseledamot sedan 2020.
Erfarenhet: Gunilla har under mer än 25 år varit verksam i ledande positioner inom life sciencesektorn med erfarenhet av bland annat utveckling, tillverkning, försäljning och affärsutveckling.
Gunilla är i dag VD för Uppsala universitet Invest AB, som investerar i tidig fas i lovande och
innovativa bolag med stor tillväxtpotential. Närmast var Gunilla VD för Pharmanest AB där hon
ledde utvecklingen från idé till kommersialiseringsfas. Dessförinnan var Gunilla vice VD på Q-Med
AB. Gunilla inledde sin karriär på Pharmacia & Upjohn.
Pågående uppdrag: VD för Uppsala universitet Invest AB. Styrelseledamot i Chordate Medical
Holding AB (publ), Chordate Medical AB, Uppsala Innovation Centre AB, Institutet för Personaloch Företagsutveckling AB, Uppsala universitets Projekt AB, Uppsala universitet Research
Intellectual Property AB och Uppsala- Gruppen Utbildning & Organisation AB.
Innehav i Lipidor: 0 aktier, 0 teckningsoptioner.
Otto Skolling, född 1961
Styrelsledamot sedan 2020.
Erfarenhet: Otto Skolling har arbetat mer än 25 år inom läkemedelsindustrin inom främst
affärsutveckling och finansiering men även produktutveckling. Otto har bl.a. arbetat på Pharmacia
& Upjohn (Project Director), Novozymes (Director Product Pipeline, Business Development &
Director M&S Biopharmaceutical ingredients), Karolinska Development (Vice President Business
Development/Portfolio Management). Otto har också en bred erfarenhet från styrelsearbete från
start-up företag inom läkemedelsbranschen.
Pågående uppdrag: Övriga uppdrag: Ansvarig för Business Development på Nanexa, Chief Business Officer i Asarina
Pharma AB, styrelseledamot i Nanexa sedan 2019, styrelseledamot i Athera Biotechnologies AB
och Bactaviva AB, VD och styrelseledamot i Isles of Wines AB samt VD och styrelseordförande i
Pharmor AB.
Innehav i Lipidor: 0 aktier, 0 teckningsoptioner.

Ledande befattningshavare
Lipidors ledande befattningshavare består för närvarande av fyra personer; VD Ola Holmlund,
Chief Financial Officer Michael Owens, Chief Scientific Officer Jan Holmbäck och Chief
Development Officer Jan Hagman.
Ola Holmlund, född 1969
VD sedan 2018. Kandidatexamen i affärsadministration.
Erfarenhet: Ola har mer än 20 års erfarenhet från ledande positioner inom internationell
försäljning och lansering av medicinteknik, läkemedel och andra life science-produkter.
Innehav i Lipidor: teckningsoptioner i Bolaget, berättigande till, efter den uppdelning av aktier
(1:2000) som därefter genomförts, 500 000 aktier i Bolaget.
Michael Owens, född 1956
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Ekonomichef sedan 2018. Utbildad civilekonom.
Erfarenhet: Tidigare auktoriserad revisor med mångårig erfarenhet avseende finansiell
rapportering för börsnoterade bolag, primärt inom healthcare-sektorn.
Pågående uppdrag: Athera AB, Dizlin Pharmaceuticals AB, Ectin Research AB, Emollivet AB,
Infant Bacterial Therapeutics AB, Lipigon Pharmaceuticals AB och Sensidose AB, styrelseledamot i
M Owens Management Consulting AB och Lecra AB samt VD för FirstBase AB.
Tidigare uppdrag de senaste fem åren: CFO för Asarina Pharma AB, Inhalation Sciences Sweden
AB och Ziccum AB.
Äger mer än fem procent av aktierna i: M Owens Management Consulting AB och FirstBase AB.
Innehav i Lipidor via bolag: 40 000 aktier.
Jan Holmbäck, född 1957
Forskningschef sedan 2010. Doktorsexamen i organisk kemi.
Erfarenhet: Jan är medgrundare i Lipidor och har snart 40 års erfarenhet av
läkemedelsutveckling, speciellt inom analytisk och organisk kemi.
Pågående uppdrag: Styrelseordförande i Naturskyddsföreningen i Vaxholm. VD och
styrelseledamot i SumIT System Aktiebolag.
Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Äger mer än fem procent av aktierna i: SumIT System Aktiebolag och Lipidor AB.
Innehav i Lipidor: 556 000 aktier.
Anders Hagman, född 1958
Affärsutvecklingschef sedan 2020. Doktors- och masterexamen i analytisk kemi.
Erfarenhet: Anders har över 30 års erfarenhet från ledande befattningar och expertroller inom life
science-sektorn på bl.a. Pharmacia, AstraZeneca, Recipharm, och Cobra Biologics.
Pågående uppdrag: Tidigare uppdrag de senaste fem åren: CMC-konsult på AP Hagman Consulting AB med uppdrag
på Alfa Laval AB, Clinstorage AB och Q&Q Labs AB.
Äger mer än fem procent av aktierna i: SumIT System AB och AP Hagman Consulting AB.
Innehav i Lipidor: 30 000 aktier.
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