Follicum AB │ 556851-4532 │ www.follicum.se

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ
2016-01-01 – 2016-12-31

Innehåll




















Sammanfattning av bokslutskommuniké
Väsentliga händelser under fjärde kvartalet
Väsentliga händelser efter periodens utgång
VD Jan Alenfall kommenterar
Follicum och FOL-005: En tillbakablick
Aktien
Största aktieägare per 2016-12-31
Förslag till disposition av årets resultat
Årsredovisning tillgänglig
Principer för bokslutskommunikéns upprättande
Granskning av revisor
Kommande finansiella rapporter
Avlämnande av bokslutskommuniké
För ytterligare information
Kommentar till den finansiella utvecklingen
Resultaträkning i sammandrag
Balansräkning i sammandrag
Förändring av eget kapital i sammandrag
Kassaflödesanalys i sammandrag

s. 3
s. 3
s. 3
s. 4
s. 5
s. 5
s. 6
s. 6
s. 6
s. 6
s. 6
s. 6
s. 6
s. 7
s. 8
s. 8
s. 9
s. 10
s. 11

2

Sammanfattning av bokslutskommuniké
Tolv månader (2016-01-01 – 2016-12-31)





Övriga rörelseintäkter uppgick till 17 TSEK (325 TSEK).
Resultatet efter finansiella poster uppgick till -20 537 TSEK (-19 021 TSEK).
Resultatet per aktie uppgick till cirka -1,28 SEK (-1,90 SEK).
Soliditeten uppgick till cirka87,9 % (85,1 %).

Fjärde kvartalet (2016-10-01 – 2016-12-31)




Övriga rörelseintäkter uppgick till 11 TSEK (1 TSEK).
Resultatet efter finansiella poster uppgick till -6 399 TSEK (-4 708 TSEK).
Resultatet per aktie uppgick till cirka -0,40 SEK (-0,47 SEK).

Definitioner





Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 16 005 172 aktier per 2016-12-31. (fg år 10 003 234 aktier).
Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.
I parentes ovan beskrivs motsvarande period föregående år.
Med ”Follicum” eller ”Bolaget” avses Follicum AB (org.nr: 556851-4532).

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet
Den 22 november informerade Follicum aktiemarknaden om att samtliga av deltagarna i den pågående
kliniska fas I/IIa-studien skulle vara färdigbehandlade i januari 2017, istället för december 2016, vilket tidigare
kommunicerats. Detta med anledning av studietekniska dröjsmål. Styrelsen i Bolaget informerade om att
bedömningen var att denna tidsplanjustering inte skulle medföra någon försening avseende
resultatrapportering av studien, vilken fortsatt avsågs att ske tidigt under 2017.

Väsentliga händelser efter periodens utgång
Follicum erhöll i januari 2017 godkännande av patentansökningar i Japan och i Ryssland. De båda patenten
skyddar Bolagets peptider generellt och för reglering av hårväxt specifikt i de båda länderna till och med år
2032. Detta innebär att Follicum har patentskydd i följande länder/regioner baserat på ursprungspatentet
Europa, Japan, USA, Australien, Hong Kong och Ryssland.
I februari 2017 meddelade Follicum att den kliniska fas I/IIa-studiens säkerhetsdata analyserats och att de visar
att FOL-005 tolereras väl. Analys av effektdata pågår för närvarande och resultaten är planerade att
rapporteras under det andra kvartalet 2017.

Övriga händelser
I februari 2017 meddelade Follicum att Stiftelsen för Strategisk Forskning (”SSF”) beslutat att dela ut 400
MSEK till fyra projekt inom programmet ”Industrial Research Centres”. Follicum är partner i ett av de projekt
som tilldelats anslag. Projektet rör individanpassad medicin i diabetes och anslaget som projektet tilldelats
avser en summa om upp till cirka 100 MSEK fördelat över flera år. Follicums arbete utgör en mindre del av
projektet och berör inte direkt diabetes, men kan sägas vara relaterat till sjukdomens komplikationer.
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VD Jan Alenfall kommenterar
Vi kan nu se tillbaka på ett spännande 2016. Under året fokuserades naturligtvis en stor del av
resurserna på den kliniska studie vi inledde i januari 2016 och som avslutats i januari 2017. Vi kunde
nyligen, efter den första analysen, rapportera studiens initiala resultat avseende säkerheten för FOL005, vilka visar att vår produktkandidat har god säkerhet och inte visar några tecken på toxicitet – helt
i enlighet med våra förväntningar. Säkerhet har varit studiens primära fokus. Vi har därutöver
dessutom kunnat undersöka effekt av vår behandling, vilket vi betraktar som en bonus. Just nu pågår
analys av effektdata, vars resultat vi beräknar kunna rapportera under det andra kvartalet 2017. Det
som händer nu är att studiedeltagarna kommer att observeras i ytterligare tre månader, då de inte får
någon behandling. Därefter kommer vi att genomföra ytterligare analys för att sedan kunna
presentera studiens slutresultat. Vi ser med stor förväntan framemot de kommande månaderna. Jag
vill passa på att rikta ett stort tack till Charité i Berlin som utfört ett utomordentligt arbete i den kliniska
fas I/IIa-studien – alla förväntningar på samarbetet har införlivats!

”Vi kunde nyligen, efter den första analysen, rapportera studiens initiala
resultat avseende säkerheten för FOL-005, vilka visar att vår
produktkandidat har god säkerhet och inte visar några tecken på toxicitet
– helt i enlighet med våra förväntningar.”
Under hösten inledde och intensifierade vi formuleringsarbetet av den framtida produkten. Som vi
tidigare berättat är ambitionen att utveckla till exempel en kräm eller gel. Framställningen är mycket
omfattande och tidskrävande men vi beräknar att ha de första prototyperna klara under 2017. Vi har
även arbetat med att förbereda den fortsatta prekliniska utvecklingen av andra indikationer. Den här
utvecklingen fortgår enligt plan och bäddar för ett fortsatt spännande år.

”Utvecklingen fortgår enligt plan och bäddar
för ett spännande 2017.”
I början av innevarande år kunde vi meddela att vi erhållit godkännande av patentansökningar i både
Japan och Ryssland. De båda patenten medför skydd i länderna till och med år 2032. Både Ryssland
och Japan är viktiga marknader för Follicum i framtiden så godkännanden är mycket glädjande. Vi vet
att intresset för vår forskning är mycket stort i Asien. Vi har nu godkännande avseende detta patent i
Ryssland, Japan, USA, Europa, Australien, samt Hong Kong och har således ett mycket gott skydd
avseende vår kandidatmolekyl på betydelsefulla marknader runt om i världen.
Avslutningsvis kan nämnas att vi gläds åt att vara en del i det diabetesprojekt vid Lunds universitet
som leds av Maria F. Gomez och som Stiftelsen för Strategisk Forskning beslutat att tilldela upp till
cirka 100 MSEK. Även om Follicums del i projektet är liten är vi hemskt glada att vara med och agera
på ett så viktigt forskningsområde och med de kompetenta personer som ingår i projektet.
Jan Alenfall – VD, Follicum AB
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Follicum AB
Håravfall och oönskad hårväxt drabbar miljontals människor – både män och kvinnor – och kan vara ett stort
problem såväl fysiskt som psykiskt. Idag finns det inga effektiva produkter som stimulerar eller hämmar hårväxt
utan några biverkningar. De alternativ som finns är inte heller tillämpliga för både kvinnor och män. Follicums
huvudkandidat FOL-005 har i prekliniska studier visat sig kunna såväl stimulera som hämma hårväxt på ett
mycket effektivt sätt redan vid mycket låga doser. I de toxicitetsstudier som utförts med huvudkandidaten har
inga negativa effekter observerats. Bolaget har under Q1 2017 avslutat sin kliniska fas I/IIa-studie.
Follicum och FOL-005 – en tillbakablick
Håravfall och oönskad hårväxt drabbar miljontals människor – både män och kvinnor – och kan vara ett stort
problem såväl fysiskt som psykiskt. Idag finns det inga effektiva produkter som stimulerar eller hämmar
hårväxt utan några biverkningar. De alternativ som finns är inte heller tillämpliga för både kvinnor och män.
Follicum grundades 2011 baserat på forskning av Anna Hulthgård och Pontus Dunér, båda verksamma vid Bio
Medicinskt Centrum i Lund. Utgångspunkten i bolaget blev att isolera den eller de delar av det kroppsegna
proteinet Osteopontin som reglerar hårväxt. Efter ett omfattande utvecklingsarbete skapades den
nuvarande läkemedelskandidaten FOL-005. FOL-005 är ett avsnitt av proteinet, samlat i en mindre molekyl
(peptid) där två aminosyror tagits bort och ersatts av en tredje. Målet med detta preparat är att hämma
oönskad/generande hårväxt hos både kvinnor och män.
För att utveckla potentialen i FOL-005 har Follicum bidragit till att skapa en unik process för att studera
hårväxt – både i laboratorium och i levande livet. Processen har hittills bestått av följande sekvens i nära
samarbete med bland annat forskningsinstitutet Charité i Berlin, Tyskland:






Inledande studie på levande möss (2012)
Studie på mänsklig hud i provrör (2013)
Studie på mänsklig hud transplanterad på möss (2015)
Toxicitetsstudie tre månader (2016)
Klinisk fas I/IIa studie på försökspersoner (genomförd 2016-2017)

Den inledande studien på levande möss gav vid handen att FOL-005 stimulerade hårväxt. Efterföljande
studier på mänsklig hud har emellertid visat att FOL-005 stimulerar hårväxt redan vid låga doser. Dessa
resultat bekräftades i den följande studien där mänskliga hudbitar transplanterades på möss. Som
förberedelse för den kliniska studien i Berlin genomfördes under 2016 en toxicitetsstudie som inte visade på
några biverkningar.
Under andra halvåret 2016 fram till februari 2017 har en klinisk studie på försökspersoner genomförts i Berlin.
Studiens mål är att bekräfta säkerheten i produkten samt potentiellt se effekten av produkten på levande
hud hos försökspersoner.

Aktien
Aktien i Follicum noterades på AktieTorget den 25 november 2014. AktieTorget är en bifirma till ATS Finans
AB, som är ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. AktieTorget driver en handelsplattform
(MTF). Per den 31 december 2016 uppgick antalet aktier i Follicum till 16 005 172 stycken.
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Största aktieägare per 2016-12-31
Nedan presenteras de största ägarna per den 31 december 2016.
Namn
Sunstone LS Ventures Fund III
Lund University Bioscience AB
Avanza Pension
Nordnet Pensionsförsäkring
Atherioco AB
Mats Invest AB
Pontus Dunér
Stiftelsen Akademihemman
Flerie Invest AB
Kudu AB
Callipa AB genom Jan Alenfall

Aktier (st.)
2 747 034
2 320 370
1 508 428
447 074
437 499
435 000
428 000
383 515
355 085
231 568
224 379

%
17,16
14,50
9,42
2,79
2,73
2,72
2,67
2,40
2,22
1,45
1,40

Förslag till disposition av årets resultat
Styrelsen och den verkställande direktören föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2016-01-01
– 2016-12-31.

Årsredovisning tillgänglig
Follicums årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01 – 2016-12-31 kommer att publiceras på Bolagets
(www.follicum.se) och AktieTorgets (www.aktietorget.se) hemsidor senast i samband med kallelse till
årsstämma. Årsstämma i Bolaget är planerad att hållas den 26 april 2017.

Principer för bokslutskommunikéns upprättande
Denna bokslutskommuniké har upprättats i enlighet med Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1
”K3” samt Årsredovisningslagen, samma redovisningsprincip som Follicums senaste årsredovisning är
upprättad i enlighet med.

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

Kommande finansiella rapporter
Follicum upprättar och offentliggör en ekonomisk rapport vid varje kvartalsskifte. Kommande rapporter är
planerade enligt följande:
•
•
•
•
•

Årsstämma
Delårsrapport 1, 2017
Delårsrapport 2, 2017
Delårsrapport 3, 2017
Bokslutskommuniké för 2017

2017-04-26
2017-05-24
2017-08-24
2017-11-24
2018-02-22

Avlämnande av bokslutskommuniké
Lund, den 24 februari 2017
Follicum AB
Styrelsen
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För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jan Alenfall – VD, Follicum AB
Telefon: 046 - 19 21 97
E-post: info@follicum.com
Denna information är sådan information som Follicum AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 februari 2017.
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Kommentar till den finansiella utvecklingen
Bolagets kostnader för årets fjärde kvartal har ökat jämfört med föregående år. Detta beror på intensifierad
aktivitet i projektet med pågående studier. Kostnaderna följer väl uppgjord budget och projektplanering.

Resultaträkning i sammandrag
(SEK)

2015-10-01

2016-01-01

2015-01-01

2016-12-31

2015-12-31

2016-12-31

2015-12-31

3 mån.

3 mån. jmfr.

12 mån.

12 mån.

11 301

1 409

16 704

325 000

Projektkostnader

-4 231 516

-3 176 214

-14 253 835

-14 954 083

Övriga externa kostnader

-1 028 819

-828 931

-3 219 845

-2 548 606

Övriga rörelseintäkter

2016-10-01

Rörelsens kostnader

Personalkostnader

-1 155 537

-707 170

-3 103 803

-1 910 235

Rörelseresultat

-6 404 571

-4 710 906

-20 560 779

-19 087 924

Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter och liknande resultatposter

39 541

2 425

89 360

116 574

-34 439

0

-65 323

-50 121

Resultat efter finansiella poster

-6 399 469

-4 708 481

-20 536 742

-19 021 471

Resultat före skatt

-6 399 469

-4 708 481

-20 536 742

-19 021 471

Periodens resultat

-6 399 469

-4 708 481

-20 536 742

-19 021 471

Genomsnittligt antal aktier

16 005 172

9 423 222

13 004 203

9 423 222

Resultat per aktie före utspädning

-0,40

-0,50

-1,58

-2,02

Resultat per aktie efter utspädning

-0,40

-0,50

-1,58

-2,02

Räntekostnader och liknande resultatposter
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Balansräkning i sammandrag
(SEK)

2016-12-31

2015-12-31

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt likn. rättigheter
Summa anläggningstillgångar

2 638 401
2 638 401

1 296 381
1 296 381

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Aktuell skattefordran
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa kortfristiga fordringar

6 750
40 348
878 577
112 993
1 038 668

0
38 280
983 884
321 686
1 343 850

Kortfristiga placeringar
Kassa och bank

1 000 000
16 722 068

0
11 157 097

Summa omsättningstillgångar

18 760 736

12 500 947

SUMMA TILLGÅNGAR

21 399 137

13 797 328

1 920 621
1 342 020
3 262 641

1 200 388
0
1 200 388

70 010 487
-33 917 009
-20 536 742
15 556 736

43 114 438
-13 553 518
-19 021 471
10 539 449

Summa eget kapital

18 819 377

11 739 837

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

1 324 699
78 939
1 176 122
2 579 760

1 215 025
35 867
806 599
2 057 491

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

21 399 137

13 797 328

Ställda säkerheter
Panter och säkerheter för egna skulder

50 000

50 000

Inga

Inga

TILLGÅNGAR

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital
Fond för utvecklingsutgifter

Fritt eget kapital
Överkursfond
Balanserad vinst eller förlust
Periodens resultat

Ansvarsförbindelser
Ansvarsförbindelser
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Förändring av eget kapital i sammandrag
(SEK)

2016-01-01

2015-01-01

2016-12-31

2015-12-31

12 mån.

12 mån.

11 739 837

24 209 316

30 009 690

6 820 941

-2 393 408

-408 152

Periodens resultat

-20 536 742

-19 021 471

Utgående balans

18 819 377

11 739 837

Ingående balans enligt fastställd balansräkning

Nyemissioner
Emissions kostnader
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Kassaflödesanalys i sammandrag
(SEK)

2016-10-01

2015-10-01

2016-01-01

2015-01-01

2016-12-31

2015-12-31

2016-12-31

2015-12-31

3 mån.

3 mån. jmfr.

12 mån.

12 mån.

-6 399 469

-4 708 481

-20 536 742

-19 021 471

0

10 175

0

10 175

-6 399 469

-4 698 306

-20 536 742

-19 011 296

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster
Justering poster som inte ingår i
kassaflödet
Kassaflöde från den löpande
verksamheten före förändringar av
rörelsekapital
Kassaflöde från förändringar i
rörelsekapital
Ökning(-)/Minskning(+) av
rörelsefordringar
Ökning(+)/minskning(-) av
rörelseskulder

266 197

-878 394

305 182

-635 776

-1 485 118

-815 626

522 269

732 279

Kassaflöde från den löpande
verksamheten

-7 618 390

-6392 560

-19 709 291

-18 914 793

Investering i immateriella tillgångar

-442 805

-170 846

-1 342 020

-450 108

Kassaflöde från
investeringsverksamheten

-442 805

-170 846

-1 142 020

-450 108

Nyemission minus emissionskostnader

0

6 551 992

27 616 282

6 551 992

Kassaflöde från
finansieringsverksamheten

0

6 551 992

27 616 282

6 551 992

-8 061 195

-11 720

6 564 971

-12 812 909

Likvida medel vid periodens början

25 783 263

11 168 817

11 157 097

23 970 006

Likvida medel vid periodens slut

17 722 068

11 157 097

17 722 068

11 157 097

Investeringsverksamheten

Finansieringsverksamheten

Periodens kassaflöde*

* inkl kortfristiga placeringar
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