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Sammanfattning av delårsrapport
Första nio månaderna (2015-01-01 – 2015-09-30)





Övriga rörelseintäkter uppgick till 394 TSEK (1 868 TSEK).
Resultatet efter finansiella poster uppgick till -14 313 TSEK (-3 145 TSEK).
Resultatet per aktie uppgick till cirka -1,62 SEK (-0,75 SEK).
Soliditeten uppgick till cirka 89 % (95 %).

Tredje kvartalet (2015-07-01 – 2015-09-30)




Övriga rörelseintäkter uppgick till 13 TSEK (577 TSEK).
Resultatet efter finansiella poster uppgick till -2 725 TSEK (-941 TSEK).
Resultatet per aktie uppgick till cirka -0,31 SEK (-0,23 SEK).

Definitioner
•
Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 8 843 210 aktier per 2015-09-30. (fg år 139 107
aktier). Notera att Follicums teckningsoptioner av serie TO 1 nyttjats efter periodens utgång,
resulterande i att bolagets antal aktier efter registrering på Bolagsverket kommer att uppgå till
10 003 234 stycken och aktiekapitalet kommer att uppgå till 1 200 388,08 SEK,
•
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 tredje kvartalet 2015


Den 1 september meddelade bolaget att de två toxicitetsstudier som pågått sedan i mars avslutats
med positiva resultat.



Follicum inledde i september samarbete med Clinical Research Center for Hair and Skin Science i
Berlin, avseende bolagets kliniska fas I/IIa-studie.



Bolaget meddelade den 13 september att den tyska forskargrupp som genererat viktiga delar av
Follicums forskningsdatat på human hud utsetts att presentera på World Congress for Hair Research
i Miami i november.



Europapatentverket utfärdade den sista september ett preliminärt godkännande (”Intention to
Grant”) avseende bolagets patentansökan rörande stimulering av hårväxt.

Väsentliga händelser efter periodens utgång


I början av oktober meddelade Follicum att bolaget erhållit de sista resultaten från VINNOVAprogrammet, vilka berör de specifika vävnadsanalyserna på humanhuden tagen från
xenograftstudien på möss som avslutades under våren. Härutöver meddelade Follicum att
patentansökan avseende nya fynd på humant material skickats in till Patent- och registreringsverket,
samt att organisationen förstärks med Pontus Dunér.



Bolaget skickade i oktober in ansökan om start av klinisk fas I/IIa-studie till det tyska
läkemedelsverket samt till etikkommittén.



Den 17 november avslutades nyttjandeperioden för de teckningsoptioner av serie TO 1 som
emitterades i samband med Bolagets listningsemission. Totalt nyttjades 1 160 024 teckningsoptioner
av serie TO 1, innebärande en nyttjandegrad om cirka 99,36 procent. Follicum tillfördes genom
teckningsoptionerna cirka 6,96 MSEK före emissionskostnader om cirka 0,4 MSEK.

VD Jan Alenfall kommenterar
Det tredje kvartalet har präglats av goda nyheter för Follicum. Vi har fortsatt att arbeta enligt kommunicerad
tidsplan med viktiga milstolpar som checkats av. De toxicitetsstudier som vi kunde avsluta i slutet av augusti
visade mycket positiva resultat. Precis som vi såg i de mindre toxicitetsstudierna i början av året, visade dessa
mer omfattande toxstudier att vår läkemedelskandidat FOL-005 inte ger upphov till några negativa
reaktioner. Noterbart är att de senare toxstudierna inneburit daglig behandling under tre månader med den
högsta dosen. Att vi genomfört och slutfört dessa mer omfattande toxstudier enligt GLP-standard är
regulatoriskt viktigt, samt ett krav före godkännande för start av klinisk studie kan erhållas. Vi skickade i
oktober in vår ansökan om start av klinisk fas I/IIa-studie till det tyska läkemedelsverket BfArM och till
etikkommittén. Inlämnandet med ansökan om start av studien är givetvis en mycket viktig milstolpe för
Follicum.
Före vi skickade in ansökan om start av studien tecknade vi ett samarbetsavtal med Clinical Research Center
for Hair and Skin Science (CRC) i Berlin. CRC bedriver experimentell forskning och erbjuder
specialistkompetens inom hud och hår. CRC är en del av hudkliniken vid Charité (universitetssjukhuset i
Berlin) och har lång erfarenhet av kliniska studier samt relevant kunskap inom olika hårindikationer. CRC har
hittills bistått Follicum med planering av studien och därefter har vi tecknat ett påföljande samarbetsavtal
som avser det fullständiga genomförandet av studien. Genom avtalet med CRC har vi inte enbart knutit till
oss en samarbetspartner vi känner oss mycket trygga med, utan också universitetsprofessor Dr. Ulrike BlumePeytavi som Key Opinion Leader, vilket vi är mycket glada för.
Under perioden som gått har vi erhållit ett ”Intention to Grant” från Europapatentverket avseende vår
patentansökan rörande stimulering av hårtillväxt. Detta är givetvis viktigt för vår strategi att stärka
patentportföljen. Vi har även lämnat in en ny prioritetsskapande patentansökan till Patent- och
Registreringsverket i Stockholm avseende lovande forskningsresultat baserade på humant material.
Den 18-21 november hölls världens största kongress inom vårt forskningsområde – den årliga World Congress
for Hair Research – i Miami, Florida. Kongressen var välbesökt, med över 700 personer från 53 länder över
hela världen, vilket motsvarar en mångsidig internationell representation av hängivna forskare och kliniker
inom hår- och hudforskning. Kongressen var ett utmärkt tillfälle för Follicum att presentera forskningsdata
från de prekliniska studier som genomförts, då årets kongress inte bjöd på många andra presentationer av
nya ”targets” eller verkningsmekanismer. På kongressen presenterade en forskagrupp från Universitetet i
Münster, Tyskland, med vilken Follicum samarbetat under ett par år, viktiga forskningsresultat med
utgångspunkt i Follicums data på human hud. Forskargruppen presenterade med en poster och gav en
muntlig presentation. Postern attraherade många nyfikna besökare och ledde till flera intressanta
diskussioner. Även den muntliga presentationen mötte stor uppskattning av publiken.
Vid kongressen samlade vi även vårt vetenskapliga råd (Scientific Advisory Board) för ett möte. Vi valde bland
annat in nya medlemmar till rådet och vi är stolta över att så många framstående forskare vill vara en del av
vårt SAB. Vi ser fram emot givande samarbeten i kommande möten framöver.
Follicum är väl rustat att påbörja kliniska fas I/IIa studier, vilka förväntas kunna påbörjas enligt tidigare
kommunicerad plan.
Jan Alenfall
VD, Follicum AB

Follicum AB
Håravfall och oönskad hårväxt drabbar miljontals människor – både män och kvinnor – och kan vara ett stort
problem både fysiskt och psykiskt. Det finns inga tillräckligt effektiva produkter för att stimulera eller hämma
hårväxt som är lämpliga för både män och kvinnor och som dessutom inte är förknippade med några
biverkningar. Follicums huvudkandidat FOL-005 har i prekliniska studier både stimulerat och hämmat hårväxt
effektivt redan vid låga doser – utan att negativa reaktioner har observerats. Vid jämförelse med resultat från
en av de ledande produkterna på marknaden stimulerade FOL-005, i prekliniskt jämförbara studier, hårtillväxt
betydligt effektivare. Målsättningen är att genomföra en klinisk fas I/IIa-studie under 2015-2016 och därefter
generera avkastning genom utlicensiering eller försäljning av läkemedelsprojektet.
Milstolpar FOL-005
2015
 Slutförande av CMC-optimering (optimering av kemiska egenskaper, tillverkning och kontroll
inför tillverkning av det kliniska prövningsmaterialet) inför fas I/IIa-studien.
 Förberedelser för att uppfylla regulatoriska krav inför start av planerad fas I/IIa-studie ska vara
slutförda.
Årsskiftet 2015/2016
 Första frivilliga behandlas med FOL-005 i fas I/IIa-studien för att undersöka säkerhet och potentiell
effekt.
2016
 Färdigställande av fas I/IIa-studie.
 Resultat från den kliniska fas I/IIa-studien kommuniceras.
 Påbörjande av utlicensiering eller försäljning av projektet till en aktör med resurser att genomföra
fas IIb- och fas III-studier och medföljande marknadsgodkännande.

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 30 september 2015 uppgick antalet aktier i Follicum till 8 843 210 stycken. Notera att antalet aktier i
Follicum efter periodens utgång ökat i och med nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 1. Bolagets antal
aktier kommer efter registrering på Bolagsverket att uppgå till 10 003 234 aktier och aktiekapitalet kommer att
uppgå till 1 200 388,08 SEK.

Största aktieägare per 2015-09-30
Follicum hade per 2015-09-30 totalt 566 aktieägare. Nedan presenteras de tio största ägarna.
Namn
Lund University Bioscience AB

Antal aktier
2 298 714

%
25,99

Sunstone LS Ventures fund III

2 023 798

22,89

Pontus Dunér

427 500

4,83

Aherioco AB

427 500

4,83

Michael Mattsson

381 860

4,32

Stiftelsen Akademihemman

306 812

3,47

Avanza Pension

296 600

3,35

Jan Alenfall genom Callipa AB

214 302

2,42

Nordnet Pensionsförsäkring

152 934

1,73

Kudu AB

145 784

1,65

Principer för delårsrapportens upprättande
Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 ”K3”,
samma redovisningsprincip som Follicums senaste årsredovisning är upprättad i enlighet med. Follicum AB
är ett mindre företag och har nyttjat mindre företags möjlighet att inte räkna om jämförelsetalen för 2013
enligt K3s principer. Presenterade jämförelsetal överensstämmer istället med de uppgifter som
presenterades i årsredovisningen för 2013, och det kan därmed finnas brister i jämförbarheten mellan åren.
Bolaget har vid övergången till redovisning enligt K3 inte kunnat identifiera några större avvikelser från
tidigare principer.

Granskning av revisor
Delårsrapporten 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:
•

Bokslutskommuniké för 2015

2016-02-24

Avlämnande av delårsrapport
Lund, den 30 november 2015
Follicum AB
Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jan Alenfall – VD, Follicum AB
Telefon: 046 - 19 21 97
E-post: info@follicum.com

Resultaträkning i sammandrag
(SEK)

2014-07-01

2015-01-01

2015-09-30

2014-09-30

2015-09-30

2014-09-30

3 mån.

3 mån. jmfr.

9 mån.

9 mån. jmfr.

12 969

576 681

394 237

1 868 249

Projektkostnader

-1 707 173

-1 374 904

-11 777 869

-2 673 607

Övriga externa kostnader

-680 957

-302 274

-1 746 566

-913 691

Personalkostnader

-366 163

-442 667

-1 203 065

-1 435 117

-2 741 324

-938 616

-14 333 263

-3 154 166

16 683

379

43 503

28 586

0

-2 603

-23 231

-19 330

Resultat efter finansiella poster

-2 724 641

-940 840

-14 312 991

-3 144 910

Resultat före skatt

-2 724 641

-940 840

-14 312 991

-3 144 910

Periodens resultat

-2 724 641

-940 840

-14 312 991

-3 144 910

Övriga rörelseintäkter

2015-07-01

2014-01-01

Rörelsens kostnader

Rörelseresultat

Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter

Balansräkning i sammandrag
(SEK)

2015-09-30

2014-12-31

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

1 135 710
1 135 710

856 448
856 448

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa kortfristiga fordringar

347 682
117 234
464 916

638 213
69 861
708 074

Kortfristiga placeringar
Kassa och bank

0
11 168 817

18 000 000
5 970 006

Summa omsättningstillgångar

11 633 733

24 678 080

12 769 443

25 534 528

1 061 185
1 061 185

1 061 185
1 061 185

36 701 649
-13 553 518
-14 312 991
8 835 140

36 701 649
-7 370 337
-6 183 181
24 148 131

Summa eget kapital

9 896 325

24 209 316

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

1 695 724
125 472
1 051 922
2 873 118

497 718
36 085
791 409
1 325 212

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

12 769 443

25 534 528

Ställda säkerheter
Panter och säkerheter för egna skulder

50 000

50 000

Inga

Inga

TILLGÅNGAR

SUMMA TILLGÅNGAR

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital

Fritt eget kapital
Överkursfond
Balanserad vinst eller förlust
Periodens resultat

Ansvarsförbindelser
Ansvarsförbindelser

Förändring av eget kapital i sammandrag
(SEK)

2015-01-01

2014-01-01

2015-09-30

2014-12-31

9 mån.

12 mån.

24 209 316

3 879 643

0

26 512 854

Periodens resultat

-14 312 991

-6 183 181

Utgående balans

9 896 325

24 209 316

Ingående balans enligt fastställd balansräkning

Nyemissioner 1)

1)

Nyemissioner minus emissionskostnader

Kassaflödesanalys i sammandrag
2015-07-01

2014-07-01

2015-01-01

2015-09-30

2014-09-30

2015-09-30

2014-09-30

3 mån.

3 mån. jmfr.

9 mån.

9 mån. jmfr.

-2 724 641

-940 840

-14 312 991

-3 144 910

Justering poster som inte ingår i kassaflödet

0

0

0

0

Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapital

-2 724 641

-940 840

-14 312 991

-3 144 910

-35 019

-20 986 583

243 158

-21 112 726

Ökning(+)/minskning(-) av rörelseskulder

-1 086 178

-525 982

1 547 906

-1 816 555

Kassaflöde från den löpande verksamheten

-3 845 838

-22 453 405

-12 521 927

-26 074 191

-177 023

-112 586

-279 262

-555 964

0

0

0

0

-177 023

-112 586

-279 262

-555 964

Nyemission minus emissionskostnader

0

20 952 950

0

20 952 950

Aktieägartillskott

0

0

0

0

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

0

20 952 950

0

20 952 950

Periodens kassaflöde

-4 022 861

-1 613 041

-12 801 189

-5 677 205

Likvida medel vid periodens början

15 191 678

2 603 849

23 970 006

6 668 013

Likvida medel vid periodens slut

11 168 817

990 808

11 168 817

990 808

(SEK)

2014-01-01

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar

Investeringsverksamheten
Investering i immateriella tillgångar
Investering i materiella tillgångar

Kassaflöde från investeringsverksamheten

Finansieringsverksamheten

Scheelevägen 22
223 63 Lund
www.follicum.com

