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Kort om Dicot AB  
 

Dicots affärsidé är att utveckla läkemedelskandidaten Libiguin® som läkemedel för 
behandling av sexuella dysfunktioner. Utvecklingen sker i egen regi upp till kliniska 

faser. Det är bolagets intention att därefter vid lämpliga tidpunkter ingå strategiska 
allianser, alternativt genomföra en trade sale, med etablerat större läkemedelsföretag 

för att kunna introducera Libiguin®på världsmarknaden. Dicot är listat på Spotlight 
Stock Market och har cirka 700 aktieägare.  

Läkemedelsprojektets terapiområde: 

x Erektionssvikt (ED) 
x För tidig utlösning (PE) 

 
Den globala försäljningen av läkemedel vid sexuella dysfunktioner omfattar för närvarande 
huvudsakligen erektil dysfunktion och prematur ejakulation och uppskattades 2018 till cirka 6,0 
miljarder USD med en tillväxt av 1 procent per år mellan 2018 och 2022.1  
Det finns ett tydligt behov av nya läkemedel för behandling av erektil dysfunktion och prematur 
ejakulation bl. a. på grund av kravet hos nuvarande behandlingar att planera den sexuella 
aktiviteten, störande biverkningar, avsaknad av effekt hos vissa patientgrupper samt höga 
kostnader för läkemedlet. Detta gäller framförallt för behandling av erektil dysfunktion men även 
prematur ejakulation. Dicots läkemedelskandidat Libiguin® avses marknadsföras för behandling av 
både erektil dysfunktion och prematur ejakulation både individuellt och i kombination. Såvitt 
Bolaget känner till skulle en sådan behandling av båda tillstånden samtidigt med ett preparat vara 
unik. 
Erektil dysfunktion eller prematur ejakulation upplevs ofta som ett betydande problem för mannen 
och hans partner, inte bara p.g.a. den direkta nedsatta sexuella förmågan utan också p.g.a. de 
störningar i parrelationen som uppkommer. Hos den svenska befolkningen är 58 procent av 
männen mellan 16-84 år tillfreds med sitt sexualliv, medan den sexuella tillfredsställelsen är mycket 
lägre hos män med en sexuell dysfunktion. Endast 25 procent av svenska män med 
erektionsproblem anger att de har ett tillfredsställande sexualliv och för män med för tidig utlösning 
är andelen 35 procent.2 
 
För mer information se www.dicot.se.  
  

 
1 Arizton Erectile Dysfunction Market – Global Outlook and Forecast ’18-’23 [2018] 
 
2 Fugl-Meyer, K: Manlig sexuell dysfunktion: inte bara en fråga om potens. Läkartidningen. 2009 Sep 23-
29;106(39):2453-9. 

http://www.dicot.se/
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VD kommenterar 
 
Året har präglats av ett intensivt arbete 
med produktionsaktiviteter och 
uppskalning av hela kedjan från råvara till 
färdig läkemedelssubstans. Tillsammans 
med våra leverantörer och 
samarbetspartners förflyttar vi projektet 
steg för steg via ytterligare studier på väg 
till fas1 prövning.   

Under året har vi också genomfört en 
företrädesemission på ett framgångsrikt 
sätt vilket visades genom att den 
övertecknades med 144%. Jag noterar 
med glädje att intresset för bolaget och 
framtida möjligheter är stort. 

 
Marknad och behov 
Vår produktkandidat Libiguin® som har sitt 
ursprung i folkmedicinsk användning för 
behandling av erektionssvikt på 
Madagaskar, har andra egenskaper än de 
produkter som finns på marknaden idag. 
Effekten av Libiguin® varar betydligt längre 
än de ”on demand” produkter som idag 
dominerar marknaden och som endast ger 
effekt några timmar. Med en växande 
andel åldrande befolkning och stora behov 
för bättre läkemedel inom sexuella dysfunktioner är framtidsutsikterna för Libiguin® mycket goda 
med potential att på sikt bli ett världsledande preparat. Marknaden för erektionssvikt och för tidig 
utlösning är idag värd ca 65 miljarder kronor.  
 
Säkrad råvaruförsörjning och produktion 
En nyckelaktivitet  är att på ett effektivt sätt anskaffa och försörja bolaget med råvara från 
naturen - importerad från Afrika och Asien. Den efterföljande extraktionen ger ett startmaterial 
till syntes och slutproduktion av läkemedelssubstans. Flödet genom hela processen behöver 
säkerställas på både kort och lång sikt och en befattning för att leda detta har inrättats under året. 
Catarina Malmberg med bakgrund från Fresenius har knutits till Dicot som chef för Supply Chain. 
Detta är ett viktigt steg för Dicot på vägen mot en mer storskalig verksamhet. 
  
Produktutveckling 
I samarbetet med Pelvipharm i Frankrike - ett världsledande företag för studier inom sexuella 
dysfunktioner - har under året arbete inletts för att studera Libiguinets verkningsmekanism och 
att identifiera mer i detalj hur Libiguin® kan användas i behandlingen av patienter med 
erektionssvikt och prematur ejakulation. Pelvipharm har djurmodeller för sexuella dysfunktioner 
och har under lång tid arbetat med alla ledande bolag inom utveckling av produkter mot sexuella 
dysfunktioner. Jag anser att samarbetet är av största vikt för bolaget både för kommande kliniska 
utvecklingsplaner och framtida samarbetspartners. 
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Fortsatt utveckling 2020 och framåt 
Vi befinner oss i en spännande och komplex tid i bolagets utveckling och jag ser fram emot att 
fortsätta med vårt prekliniska arbete och grundläggande studier för att avancera till fas I prövning. 
Nu lägger vi grunden för utvecklingen av ett nytt läkemedel som på sikt blir ett alternativ till de 
preparat som dominerar marknaden idag och där många patienter inte har tillgång till en effektiv 
läkemedelsbehandling. Potentialen är enormt stor inom våra indikationsområden. Erektionssvikt 
och för tidig utlösning drabbar miljontals män i hela världen. Jag vill tacka teamet internt för fina 
arbetsinsatser, våra externa partners för bra samarbeten under året samt våra aktieägare och 
investerare för fortsatt stöd. Jag ser med tillförsikt fram emot att driva den fortsatta utvecklingen 
av produkten och bolaget till framgång. 
 
 
Uppsala i april 2020 
Göran Beijer, VD 
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Förvaltningsberättelse 
Styrelsen och verkställande direktören för Dicot AB (publ), organisationsnummer 559006–3490, 
avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2019. Årsredovisningen är upprättad i svenska 
kronor, SEK. Bolaget har sitt säte i Uppsala. 
 
Allmänt om verksamheten  
 
Dicots affärsidé är att utveckla produkten Libiguin® som läkemedel för behandling av sexuella 
dysfunktioner. Dicots vision är att Libiguin® skall bli förstahandsvalet vid behandling av 
erektionsproblem och för tidig utlösning. Bolagets strategi är att utveckla Libiguin® och söka 
strategiska allianser med större etablerade läkemedelsföretag för att ta Libiguin® hela vägen till ett 
registrerat läkemedel på världsmarknaden.  
 
Vid årsskiftet var totalt fyra personer knutna till bolaget på deltid. Samtliga förutom verkställande 
direktören anlitas på konsultbasis. 
 
 

Väsentliga händelser under räkenskapsåret   
 
Dicot tecknar forskningsavtal med forskare på Madagaskar för att bättre förstå 
forskningsmekanismen för Dicots läkemedelskandidat Libiguin®. 
 
Dicot erhöll ett bidrag om 100 KSEK från Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet, för att stärka 
portföljen av immateriella rättigheter. 
 
Dicot har genomfört en företrädesemission om ca 20,3 MSEK före emissionskostnader och en 
upphandling av brygglånefinansiering. Dicots företrädesemission blev tecknad till 244 procent, 
varav cirka 92 procent tecknades med enhetsrätter och cirka 152 procent tecknades utan 
enhetsrätter. 
 
Dicot har genomfört en jämförande djurexperimentell studie över effekterna av dess 
kandidatsubstans Libiguin® kontra den aktiva substansen i Viagra.  
 
Dicot sponsrade Scandinavian Society for Sexual Medicine (SSSM) för att hjälpa två unga forskare 
att närvara vid och presentera sina forskningsresultat på European Society for Sexual Medicine 
(ESSM).  
 
Dicot har kontrakterat Catarina Malmberg som chef för Supply Chain, från och med den 
1 november 2019. 
 
Dicot inledde ett forskningssamarbete med Pelvipharm, en världsledande kontraktsforsknings-
organisation (CRO) baserad i Frankrike, för att identifiera verkningsmekanismen hos Libiguin®, 
vilket är ett avgörande steg för att fastställa läkemedlets exakta kliniska användningsområde och 
för att det ska kunna registreras som ett läkemedel. 
 
Dicot utökade ledningsteamet med Jessica Roxhed som tillträdde som ny CFO på Dicot, Julie Silbers 
roll som Director of Investor Relations utökades och Gabriela Urquilla blev ansvarig för extern 
kommunikation. 
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Väsentliga händelser efter räkenskapsåret 
 
Dicot meddelar att den första kontrollerade prekliniska studien med läkemedelskandidaten 
Libiguin® har initierats. Detta genom ett forskningssamarbete med Pelvipharm, en världsledande 
kontraktsforskningsorganisation (CRO) baserad i Frankrike.  
 
Dicot meddelar att bolaget initierar en retrospektiv studie rörande den folkmedicinska 
användningen av traditionella naturmedel mot sexuella dysfunktioner på Madagaskar. Studien 
genomförs genom intervjuer.  
 
Styrelsen föreslår årsstämman den 26 maj 2020, att besluta om en emission av aktier och 
teckningsoptioner med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare. Företrädesemissionen 
kommer vid full teckning att tillföra bolaget 21,8 MSEK före emissionskostnader och är säkerställd 
till 70%.  
 
 

Väsentliga risker 
 
Covid 19/Coronaviruset 
Dicot AB har vidtagit nödvändiga åtgärder för att skydda sina medarbetare och begränsa eventuell 
negativ påverkan på bolagets verksamhet. Bolaget följer situationen mycket noggrant och kommer 
att vidta ytterligare åtgärder vid behov. I nuläget går det inte att uppskatta i vilken omfattning 
bolagets verksamhet kan komma att påverkas av virusutbrottet. Bolaget är beroende av 
leverantörer och deras leveransförmåga, vilket kan innebära att tidplaner skjuts framåt.  
 
Beroende av nyckelpersoner 
Dicots framtida tillväxt bedöms i hög grad bero på företagsledningens, styrelsens och andra 
nyckelpersoners kunskap, erfarenhet och engagemang. Om en eller flera nyckelpersoner lämnar 
Dicot kan det medföra negativa konsekvenser för verksamhet och resultat.  
 
Kliniska studier 
Utfallet av kliniska studier kan inte garanteras. De kliniska studierna kan komma att visa att den 
förväntade effekten utifrån den valda studieprofilen uteblir, eller kan komma att påvisa 
biverkningar av det studerade medlet. Detta kan leda till att studierna blir mer omfattande och/eller 
kostsamma. I värsta fall kan det innebära att studierna och projektet avbryts.  
 
Beroende av råmaterial 
Dicot anlitar leverantörer för leverans av det råmaterial som används vid framställning av 
Libiguin®. Det finns en risk för att Dicots leverantörer inte kan leverera beställt råmaterial eller för 
att råmaterialet inte längre kan produceras. Om denna risk inträffar skulle detta inverka negativt 
på Dicots framställning av Libiguin® och i förlängningen på Dicots verksamhet, resultat och 
finansiella ställning.  
 
Skydd av immateriella rättigheter och know-how 
De immateriella rättigheterna är en betydelsefull del av Dicot och dess verksamhet. Det finns en 
risk för att Dicot inte kan tillvarata eller skydda sina rättigheter fullt ut. Det finns även en risk att 
nya produkter utvecklas som innebär ett kringgående av Dicots nuvarande och potentiella framtida 
immateriella rättigheter. Dicot är vidare beroende av know-how och det kan inte uteslutas att 
konkurrenter utvecklar motsvarande know-how eller att Dicot inte lyckas skydda sin kunskap eller 
sitt varumärke på ett effektivt sätt. En sådan utveckling skulle kunna ha negativ inverkan på Bolaget.  
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Samarbetspartners 
En stor del av Dicots utveckling sker i samarbete med CRO-bolag (clinical research organizations) 
och i framtiden i form av förväntade allianser med läkemedelsbolag. Det finns en risk för att 
fördröjningar sker när det gäller att finna lämpliga samarbetspartners. Det finns även en risk att 
läkemedelsbolag kräver kompletterande studier innan avtal ingås. Detta skulle kunna öka Dicots 
kostnader.  
 
Lönsamhet och kapitalbehov 
Den kan inte uteslutas att det tar längre tid än förväntat innan Dicot uppnår en kontinuerlig, stabil 
lönsamhet. Det kan inte heller uteslutas att Dicot i framtiden kommer att ha ett större kapitalbehov 
än vad som idag bedöms nödvändigt. Det finns inga garantier för att ett sådant utökat kapitalbehov 
kan anskaffas på ett för aktieägarna och marknaden acceptabla villkor. En försämrad lönsamhet 
kan även påverka Bolagets marknadsvärde negativt.  
 
 

Finansiering och likviditet 
 
Under 2019 har bolaget erhållit ett bidrag från Vinnova om 100 KSEK. Bolaget har även erhållit 
50 000 EUR från Europakommissionen. 17 500 EUR utbetalades under 2019, resterande 32 500 EUR 
kommer att betalas ut våren 2020.  
 
Bolaget erhöll 20,3 MSEK vid företrädesemissionen som genomfördes under hösten, 
emissionskostnaderna uppgick till 4,4 MSEK. Företrädesemissionen innefattade även teckning av 
7 790 823 units. Varje unit bestod av en aktie och en vederlagsfri teckningsoption av serie 
2019/2020 till en teckningskurs av 2,60 SEK per unit. Nyttjandeperiod för teckningsoptionerna är 
från 1 till 15 oktober 2020.  
 
För det fortsatta utvecklingsarbetet i nuvarande fastlagd plan under 2020 behöver bolaget 
ytterligare kapital. Styrelsen föreslår årsstämman den 26 maj 2020, att besluta om en emission av 
aktier och teckningsoptioner med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare. 
Företrädesemissionen kommer vid full teckning att tillföra bolaget 21,8 MSEK före 
emissionskostnader och aktiekapitalet kommer att öka med 2 726 788 kr. Teckningsoptionerna 
beräknas tillföra bolaget ytterligare 21,8 – 43,6 MSEK. Företrädesemissionen är säkerställd till 70%, 
varav ca 4,1% består av teckningsförbindelser samt ca 65,9% emissionsgarantier. 
 
I och med företrädesemissionen våren 2020 bedöms kassan täcka verksamhetens behov de 
närmaste tolv månaderna.  
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Ägarförteckning per 31 december 2019 
 

Namn 
Antal aktier Andel av      

total 

Jarl Wikberg med bolag 4 071 770 24,89% 

Avanza Pension 1 780 774 10,88% 

Bengt Walfridson 1 060 000 6,48% 

John Fällström 663 224 4,05% 

Rune Löderup 573 410 3,50% 

Artco International Development Lim 408 622 2,50% 

Ålandsbanken 400 000 2,44% 

Sebastian Clausin 385 000 2,35% 

Nordnet Pensionsförsäkring 376 902 2,30% 

Uppsala Universitet Holdning AB 320 753 1,96% 

Övriga 6 320 273 38,63% 

Total 16 360 728 100,00% 

Uppgifter hämtade från Euroclear. 
 
 

Flerårsjämförelse 
 

KSEK 
 

2019 2018 2017 2016 2015 

Nettoomsättning 0 0 0 0 0 

Res. efter finansiella 
poster 

-13 396 -6 343 -1 517 -123 -71 

Soliditet (%) 90,97 83,11 -15,26 73,68 18,00 

    Definition av nyckeltal se noter 
 
 

Förslag till vinstdisposition 
     

     
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor)   

     
balanserad förlust  -8 066 838   

överkursfond  32 218 908   
årets förlust  -13 395 829  

 
  10 756 241   

disponeras så att      

i ny räkning överföres  10 756 241   
  10 756 241   

     
 

 
   

 
Beträffande bolagets resultat och ställning i övrig hänvisas till efterföljande resultat- och 
balansräkning med tillhörande noter.  
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Resultaträkning 
 
SEK Not 2019 2018 

     
Rörelsens intäkter  

   
Övriga rörelseintäkter 2 631 073 450 000 
Summa rörelsens intäkter  631 073 450 000 

  
   

Rörelsens kostnader     
Övriga externa kostnader 3 -11 604 130 -5 002 576 
Personalkostnader 4 -2 347 344 -1 805 038 
Övriga rörelsekostnader   -4 426 0 
Summa rörelsens kostnader  -13 955 900 -6 807 614 

     
Rörelseresultat  -13 324 827 -6 357 614 

     
Resultat från finansiella poster  

   
Övriga ränteintäkter och liknande poster  0 16 434 
Räntekostnader och liknande resultatposter   -71 002 -1 599 

  -71 002 14 835 
     

Resultat efter finansiella poster  -13 395 829 -6 342 779 
     

ÅRETS RESULTAT   -13 395 829 -6 342 779 
 
 
Resultat per aktie 
 
SEK   2019 2018 

     
Resultat efter skatt  -13 395 829 -6 342 779 
Antal aktier på balansdagen  16 360 728 7 790 823 
Genomsnittligt antal aktier  9 933 299 6 336 949 
Resultat per genomsnittligt antal aktier, SEK   -1,35 -1,00 

 
Teckningsoptionerna som vid fullt nyttjande berättigar till teckning om högst 8 310 023 aktier har högre 
teckningskurs än aktuell börskurs varför resultat per aktie efter utspädning inte har beräknats. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Dicot AB 559006–3490 Årsredovisning 2019 
 

 

10 
 

Balansräkning 
 
SEK Not 31 dec 2019 31 dec 2018 

     
TILLGÅNGAR     
     
Anläggningstillgångar     
Finansiella anläggningstillgångar     
Andra långfristiga fordringar 5           64 341             128 682     
Summa anläggningstillgångar  64 341 128 682 

     

Omsättningstillgångar     
Varulager mm     
Förskott från leverantörer   438 197 0 

  438 197 0 
     

Kortfristiga fordringar     
Övriga fordringar  603 809 607 894 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter   741 336 162 673 

  1 345 145 770 567 
     

Kassa och bank   12 223 026 9 072 300 
Summa omsättningstillgångar  14 006 368 9 842 867 
        
SUMMA TILLGÅNGAR   14 070 709 9 971 549 
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SEK Not 31 dec 2019 31 dec 2018 

     
EGET KAPITAL OCH SKULDER     

     
Eget kapital  

   
Bundet eget kapital  

   
Aktiekapital 6 2 045 091 973 853 

  2 045 091 973 853 
Fritt eget kapital  

   
Överkursfond  32 218 908 15 380 438 
Balanserat resultat  -8 066 838 -1 724 059 
Årets resultat   -13 395 829 -6 342 779 

  10 756 241 7 313 600 
     

Summa eget kapital  12 801 332 8 287 453 
     

Kortfristiga skulder  
   

Leverantörsskulder  615 088 1 211 231 
Övriga skulder  105 377 108 561 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter   548 912 364 304 
Summa kortfristiga skulder  1 269 377 1 684 096 
        
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER   14 070 709 9 971 549 
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Kassaflödesanalys 
 
KSEK   2019 2018 

     
Den löpande verksamheten     
Resultat efter finansiella poster  -13 395 829 -6 342 779 
Justeringar för avskrivningar  64 341                    -       
Övriga ej kassaflödespåverkande poster   1 585                    -       
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av 
rörelsekapital -13 329 903 -6 342 779 

     
Kassaflöde från förändring i rörelsekapital    
Förändringar av varulager och pågående arbeten  -438 197 - 
Förändringar av kortfristiga fordringar  -578 663 -445 456 
Förändring av kortfristiga skulder   -412 218 1 391 641 
Kassaflöde från den löpande verksamheten -14 758 981 -5 396 594 

     

Investeringsverksamheten     
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar  - -128 682 
Investeringar i materiella anläggningstillgångar  -  - 
Förvärv av dotterföretag efter avdrag av likvida medel - - 
Kassaflöde från investeringsverksamheten 0 -128 682 

     
Finansieringsverksamheten     
Nyemission    17 898 748       12 118 281     
Upptagna lån  - 1 600 000 
Incitamentsprogram, teckningsoptioner   10 959 12 710 
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 17 909 707 13 730 991 

     
        
Årets förändring i likvida medel  3 150 726 8 205 715 

  
   

Likvida medel vid periodens början  9 072 300 866 585 
Likvida medel vid periodens slut  12 223 026 9 072 300 
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Förändring av eget kapital  
 

KSEK 
Aktiekapital Överkursfond Övrigt fritt 

eget kapital 
Summa eget 

kapital 

Ingående balans per 1 januari 2018          59 365         2 563 935     -2 805 218 -181 918 
Fondemission        534 285     -534 285                    -       
Konvertibellån 50 203     1 549 797      1 600 000 
Teckningsoptionsprogram           12 710      12 710 
Nyemission        330 000     13 266 000  13 596 000 
Emissionskostnader  -1 477 719  -1 477 719 
Erhållet aktieägartillskott  1 331 159 1 081 159 1 081 159 
Årets resultat     -6 342 779 -6 342 779 
Utgående balans per 31 december 2018        973 853       15 380 438     -8 066 838 8 287 453 

     

Ingående balans per 1 januari 2019        973 853       15 380 438     -8 066 838     8 287 453     
Teckningsoptionsprogram           10 960               10 960     
Nyemission     1 071 238     21 260 516    22 331 753     
Emissionskostnader  -4 433 005  -4 433 005 
Årets resultat     -13 395 829 -13 395 829 
Utgående balans per 31 december 2019     2 045 091       32 218 908     -21 462 667   12 801 332     

 
Ovillkorade aktieägartillskott uppgår per balansdagen till 1 331 159 kronor (1 331 159 kronor). 
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Noter 
 
 

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper 
 
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 
Årsredovisning och koncernredovisning (K3). 
 
Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.  
 
Värderingsprinciper 
 
Fordringar 
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. 
 
Övriga tillgångar, avsättningar och skulder 
Övriga tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges 
nedan. 
 
Intäktsredovisning 
Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas och redovisas 
i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget 
och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. 
 
Statligt stöd 
Statligt stöd redovisas till verkligt värde när det finns rimlig säkerhet att stödet kommer att erhållas 
och att bolaget kommer att uppfylla alla därmed sammanhängande villkor. Erhållna bidrag 
redovisas som övriga rörelseintäkter i resultaträkningen. 
 
Immateriella anläggningstillgångar 
Företaget använder kostnadsföringsmodellen avseende internt upparbetade immateriella 
anläggningstillgångar. Det innebär att alla utvecklingskostnader kostnadsförs löpande. 
 
Låneutgifter 
De låneutgifter som uppkommer då företaget lånar kapital kostnadsförs i resultaträkningen i den 
period de uppstår. 
 
Inkomstskatt 
Aktuell skatt är inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat 
och den del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte har redovisats. Aktuell skatt 
värderas till det sannolika beloppet enligt de skattesatser och skatteregler som gäller på 
balansdagen. 
 
Uppskjuten skatt avseende framtida skatteeffekter redovisas inte i resultat- och balansräkningarna. 
Det totala outnyttjade underskottet uppgår till 28 803 (11 110) KSEK. Mot bakgrund av att bolaget 
löpande redovisat förluster och det föreligger en viss osäkerhet när det uppstår skattemässiga 
överskott redovisas ingen uppskjuten skattefordran hänförlig till underskottsavdraget. 
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Upplysningar till enskilda poster 
 
 

Not 2 Övriga rörelseintäkter 
 
    2019 2018 

     
Övriga rörelseintäkter uppdelade på intäktsslag     
Statligt stöd, bidragsmedel  100 000 450 000 
EU bidrag, Europeiska kommissionen  524 240 0 
Valutakursvinster   6 833 0 

  631 073 450 000 
 

Not 3 Ersättning till revisor 
 
    2019 2018 

     
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB     
Revisionsuppdrag   192 600 65 895 

  192 600 65 895 
 
Med revisionsuppdrag avses revisors arbete för den lagstadgade revisionen och med revisionsverksamhet 
olika typer av kvalitetsäkringstjänster. Övriga tjänster är sådant som inte ingår i revisionsuppdrag, 
revisionsverksamhet eller skatterådgivning.  
 
 

Not 4 Personal 
 

    2019 2018 
     

Medelantalet anställda     
Medelantalet anställda bygger på av bolaget betalda närvarotimmar relaterade 
till en normal arbetstid. 

     

     
Medelantal anställda har varit  1,00 1,00 
    varav kvinnor  0,00 0,00 
    varav män  1,00 1,00 

     
Löner ersättningar m.m.      
Löner, ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader har utgått med    
följande belopp:     

     
Styrelse och VD:     
    Löner och ersättningar  1 784 153 1 365 116 

    Sociala kostnader   531 599 428 918 

Summa styrelse och övriga  2 315 752 1 794 034 
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Styrelseledamöter och ledande befattningshavare 2019 2018 

Lars O Jonsson  100 000 66 667 
Lena Söderström  50 000 33 333 
Mikael von Euler-Chelpin  50 000 33 333 
Jarl Wikberg  50 000 33 333 
Ebba Florin-Robertsson  0 0 
Göran Beijer, verkställande direktör   1 547 820 1 409 649 
Total  1 747 820 1 576 315 

 
I avtalet med den verkställande direktören finns en överenskommelse om sex månaders uppsägningstid vid 
uppsägning från den anställdes sida och tolv månader vid uppsägning från arbetsgivarens sida. Det har inte utgått 
någon rörlig ersättning till den verkställande direktören under året.  
    
Jarl Wikberg, styrelseledamot och grundare av bolaget, har utfört forsknings- och utvecklingsarbete för bolaget. 
Ersättning för detta arbete är i enlighet med avtal mellan bolaget och Dicotyledon AB vilket är ett bolag som ägs av 
Jarl Wikberg. Under året har den sammanlagda faktureringen avseende detta varit 300 049 kronor (exkl moms). Jarl 
Wikberg har för sitt arbete i styrelsen en löneersättning om 50 000 kronor som betalas ut i samband med stämman 
2020. 

 
Not 5 Andra långfristiga fordringar 
 
    2019 2018 

     
Ingående anskaffningsvärde  128 682 0 
Långfristig del leasning  0 128 682 
Omklassificeringar  -64 341 0 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden   64 341 128 682 

Utgående redovisat värde  64 341 128 682 
 
 

Not 6 Upplysning om aktiekapital 
 
    

Antal aktier Kvotvärde per 
aktie 

     
Antal/värde vid årets ingång  7 790 823 0,125 
Nyemission   8 569 905 0,125 
Antal/värde vid årets utgång  16 360 728 0,125 

  
 
Aktien är sedan 20 juni 2018 noterad på Spotlight Stock Market under namnet DICOT. Antal aktieägare 
31 december 2019 var cirka 700. 
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Totalt har bolaget fyra optionsprogram enligt tabellen nedan. Priset för teckningsoptionerna och framtida 
teckningskurs är framräknat baserat på Black & Scholes modell. Någon förmån för 
teckningsoptionsinnehavarna föreligger inte och därmed inte heller några hänförliga kostnader för 
bolaget. 
 
 

Optionsprogram Antal 
teckningsoptioner 

Lösenpris (SEK) Tid för aktieteckning 

2016/2020 1 315 3,60 2016-01-01 – 2020-10-31 

2018/2023 3 100 14,25 2018-05-08 – 2023-04-30 

2019/2024 110 000 20,00 2019-07-03 – 2024-05-16 

2019/2020 7 790 823 2,60 – 5,20 2020-10-01 – 2020-10-15 

 
 

Not 7 Definition av nyckeltal 
 
 Soliditet (%) 
 Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) 
i procent av balansomslutning. 

 
 Nettoomsättning 
 Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar. 
 
 Resultat efter finansiella poster 
 Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före skatter.  
 
 
Not 8 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång 
 
Dicot meddelar att den första kontrollerade prekliniska studien med läkemedelskandidaten 
Libiguin® har initierats. Detta genom ett forskningssamarbete med Pelvipharm, en världsledande 
kontraktsforskningsorganisation (CRO) baserad i Frankrike.  
 
Dicot meddelar att bolaget initierar en retrospektiv studie rörande den folkmedicinska 
användningen av traditionella naturmedel mot sexuella dysfunktioner på Madagaskar. Studien 
genomförs genom intervjuer.  
 
Styrelsen föreslår årsstämman den 26 maj 2020, att besluta om en emission av aktier och 
teckningsoptioner med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare. Företrädesemissionen 
kommer vid full teckning att tillföra bolaget 21,8 MSEK före emissionskostnader och är säkerställd 
till 70%.  
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Uppsala 27 april 2019 
 
 
 
 
Lars Jonsson Lena Söderström Göran Beijer  
Ordförande   Verkställande direktör 
 
 
 
 
Jarl Wikberg Mikael von Euler-Chelpin Ebba Florin-Robertsson 
 
 
 
 
 
Vår revisionsberättelse har lämnats den 27 april 2019 
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB 
 
 
 
 
Lars Kylberg 
Auktoriserad revisor 
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Revisionsberättelse 

Till bolagsstämman i Dicot AB, org.nr 559006-3490 

Rapport om årsredovisningen 

Uttalanden 
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Dicot AB för år 2019. 

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla 
väsentliga avseenden rättvisande bild av Dicot ABs finansiella ställning per den 31 december 2019 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 Dicot AB. 

Grund för uttalanden 
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt 
ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till 
Dicot AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Annan information än årsredovisningen 
Detta dokument innehåller även annan information än årsredovisningen och återfinns på sidorna 1-4. Det är 
styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för denna andra information. 

Vårt uttalande avseende årsredovisningen omfattar inte denna information och vi gör inget uttalande med 
bestyrkande avseende denna andra information. 

I samband med vår revision av årsredovisningen är det vårt ansvar att läsa den information som identifieras ovan 
och överväga om informationen i väsentlig utsträckning är oförenlig med årsredovisningen. Vid denna 
genomgång beaktar vi även den kunskap vi i övrigt inhämtat under revisionen samt bedömer om informationen i 
övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter. 

Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende denna information, drar slutsatsen att den andra 
informationen innehåller en väsentlig felaktighet, är vi skyldiga att rapportera detta. Vi har inget att rapportera i det 
avseendet. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger 
en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även för den 
interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några 
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag. 

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen av 
bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka 
förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift 
tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera bolaget, upphöra med 
verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta. 

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 
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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 Dicot AB för år 2019 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 Dicot AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt 
fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag 
till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav 
som bolagets verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna kapital, 
konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. 

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland 
annat att fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation, och att tillse att bolagets organisation är utformad 
så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett 
betryggande sätt. Den verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och 
anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i 
överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt. 

Revisorns ansvar 
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta 
revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande 
direktören i något väsentligt avseende: 

• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet 
mot bolaget 

• på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. 

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt 
uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen. 

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. 
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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. 

Uppsala den 27 april 2020 

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB 

Lars Kylberg 
Auktoriserad revisor 


