Årsredovisning 2021

VD har ordet
Styrelserna för Coegin Pharma och Follicum antog den 22 september 2021 en fusionsplan för ett samgående mellan Coegin Pharma och
Follicum. Fusionen ska ske genom en absorption med Coegin Pharma som övertagande bolag och Follicum som överlåtande bolag. Follicum
upplöses automatiskt till följd av fusionen och således är detta bolags sista årsredovisning. Bolaget startades 2011 och jag hoppas att denna
fusion ger personal och aktieägare en ny start och möjlighet till intressant värdeutveckling i framtiden. Jag och styrelsen vill tacka personal och
aktieägare som genom åren visat Follicum stor lojalitet.
Lund i januari 2022
Jonas Edelswärd TF VD Follicum AB
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Om Follicum AB
Follicum AB (Spotlight: FOLLI) utvecklar läkemedel baserade på
vävnadsreparerande peptider med potentiell användning inom en
rad olika sjukdomsområden. Inom diabetesområdet innehas ett
projekt som syftar till att skydda insulinproducerande celler mot
skador och därmed minska risken för komplikationer. Follicums
projekt har potential att bli så kallade first-in-class-läkemedel.
Peptider som reparerar skadad vävnad kan bli effektiva läkemedel
inom en rad olika områden
Kroppens förmåga att reparera skadad vävnad är central för att
bibehålla en god hälsa. Det mest uppenbara är läkning av ytliga
sårskador på huden. Samma sak gäller hårsäckarna där hårstrået
produceras. Vävnadsreparation är även central för att motverka
utvecklingen av kroniska sjukdomar som till exempel diabetes,
fettlever (NASH), inflammatoriska sjukdomar och hjärt-kärlsjukdom.
Follicums läkemedelsprojekt syftar till att reparera skadade vävnader
och att öka deras funktionalitet. Förbättrad vävnadsreparation skulle
kunna göra det möjligt att exempelvis förbättra och påskynda kutan
sårläkning eller motverka skador på betaceller vid diabetes.

Bolaget har identifierat och patentskyddat två unika och breda
klasser av peptider med vävnadsreparerande egenskaper. Ur dessa
har hittills två läkemedelskandidater valts ut för fortsatt utveckling.
Follicums terapeutiska peptider baseras på kroppsegna ämnen,
vilket bedöms minimera risken för allvarliga biverkningar. Till skillnad

från biologiska läkemedel kan peptider produceras syntetiskt i
laboratorier, vilket ger en enklare och billigare produktionsprocess.
Upptaget av peptider i kroppen är dessutom oftast bättre än för
biologiska läkemedel som i de flesta fall måste ges som injektion eller
infusion.
En formuleringsteknologi med stor potential
Att formulera terapeutiska peptider så att de kan användas för
topikalt bruk är långt ifrån enkelt. För läkemedelskandidaten FOL005 utnyttjas en formulerings-teknologi som har utvecklats och
patentskyddats av Follicum. Formuleringen är fri från alkohol och har
visat sig ge ett utmärkt lokalt upptag av peptiden i huden utan att
orsaka irritation. Teknologin har potential att utnyttjas för utveckling
av andra peptidbaserade produkter för utvärtes bruk, till exempel för
behandling av andra hudåkommor som psoriasis och sårskador.
Follicum är öppen för att diskutera licensanvändning av teknologin
med
internationella
företag
inom
läkemedelseller
kosmetikaindustrin.
Trots dagens allt effektivare behandlingar riskerar diabetespatienter
allvarliga följdsjukdomar
Moderna diabetesläkemedel hjälper många patienter, men effekten
avtar ofta efter längre tids användning och risken för följdsjukdomar
är stor. Det kan bero på att kroppens förmåga att reparera skadad
vävnad är nedsatt.
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Ungefär 400 miljoner människor lider av diabetes typ 1 eller typ 2,
och antalet förväntas öka till över 600 miljoner år 2040. Cirka 12
procent av världens sjukvårdskostnader går till diabetesvård. Trots
allt mer effektiva diabetesläkemedel drabbas många patienter av
allvarliga komplikationer, bland annat svårläkta sår på ben och fötter,
njurskador, leverskador, nervskador och hjärt-kärlproblem. En viktig
orsak till utvecklingen av sådana komplikationer är att
behandlingseffekten ofta avtar över tid. Detta beror på att dagens
läkemedel i huvudsak består av olika varianter av insulin och
substanser som ökar insulinutsöndringen. Dessa behandlingar sliter
hårt på de insulinproducerande betacellerna som till slut tappar sin
funktionalitet. Behovet av nya och kompletterande behandlingar är
därför
stort.
Lovande prekliniska resultat visar på potential att fördröja och lindra
sjukdomsförloppet
Follicums projekt mot diabeteskomplikationer omfattar ett antal
olika terapeutiska peptider ur två separata peptidklasser, som har
visat sig kunna skydda betaceller och därmed öka deras förmåga att
frisätta insulin och sänka blodsockernivån.

Prekliniska försök med Follicums peptider visar också att
insulinfrisättningen ökar med stigande blodsockerkoncentration,
vilket är precis det man vill uppnå i patienter som har ett högt
blodsocker. Inga negativa effekter av peptiderna har hittills påvisats
i studierna. Potentialen hos peptiderna har bekräftats i flera olika
djurförsök där de inte bara har en blodsockersänkande effekt utan

även uppvisar andra intressanta positiva effekter på vanliga
komplikationer till diabetes. Utöver resultaten på komplikationer
visar studier att de nya optimerade peptiderna kan ha en skyddande
och bevarande effekt på insulinproducerande celler som utsatts för
långvarig skadlig exponering av höga sockerkoncentrationer. Detta
tyder på en potential att både fördröja och lindra sjukdomen.
Follicums första läkemedelskandidat i projektet valdes ut i början av
2019. Ytterligare kandidater har senare studerats i avancerade
prekliniska modeller som ett led i förberedelserna inför steget in i
klinisk fas, samtidigt som Follicum har utvärderat ytterligare
substanser ur sitt breda peptidbibliotek. Fokus för projektet är att
utveckla en ny behandling mot diabeteskomplikationer.
Viktig aktör i starkt vetenskapligt nätverk
Follicum ingår i ett omfattande diabeteskonsortium som leds från
Lunds universitet och finansieras av Stiftelsen för strategisk
forskning. Utöver Follicum ingår bland annat Novo Nordisk, Johnson
& Johnson Innovation och Pfizer i projektet. Follicum är även
koordinator i ett projekt som finansierats av Eurostars där Lunds
universitet, Bioassay Labor für biologische Analytik GmbH och
Deutsche
Diabetes-Forschungsgesellschaft
(DDZ)
ingår.
Engagemanget i dessa vetenskapliga samarbeten har gett tillgång till
värdefull kompetens och resurser som påskyndat utvecklingen av
Follicums diabetesprojekt, vilket ägs och drivs helt av bolaget.
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FOL-005
I början av maj 2021 presenterades resultaten från en omfattande
fas II-studie av Follicums vävnadsreparerande peptid FOL-005 i män
med oönskat håravfall. Resultaten från studien bedömdes, i relation
till de i förväg satta målen för studien, dock inte ge ett tillräckligt
starkt ”proof of concept” som antagits krävas för att fortsätta
utvecklingen
inom
indikationsområdet.

tolererades väl och inga allvarliga biverkningar observerades. Hos de
som behandlades med den högsta studerade dosen av FOL-005
ökade hårväxten med 6,6 hår/cm2 (p=0,04), jämfört med 5,6
hår/cm2 i placebogruppen (p=0,01). Skillnaden mellan aktiv
behandling med FOL-005 och behandling med placebo var inte
signifikant (p=0,83). Dock noterades positiva signaler för ett antal
sekundära parametrar som potentiellt skulle kunna vara av vikt.

Studien genomfördes i samarbete med tre välrenommerade
specialistkliniker i Tyskland, som undersökte säkerheten och
effekten av behandling med en krämliknande formulering av
läkemedelskandidaten. Läkemedelskandidaten applicerades av
patienterna varje kväll under fyra månader. Studien omfattade 210
manliga patienter, varav en fjärdedel erhöll placebo. Behandlingen

Follicum har även bland annat tillsammans med proDERM,
genomfört en fördjupad analys av en subgrupp från fas II-studien
med FOL-005. Subgruppen omfattar ungefär hälften av deltagarna i
studien, och inkluderar de personer som hade färre antal hår per cm2
än den andra hälften. Resultatet från analysen tyder på att FOL-005
kan ha effekt på hårväxt i den analyserade subgruppen.
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Styrelse och ledande befattningshavare
Gun-Britt Fransson

Alejandra Mørk

Lars H. Bruzelius

Styrelseordförande sedan 2018

Styrelseledamot sedan 2018

Styrelseledamot sedan 2013

Född: 1953

Född: 1961

Född: 1943

Utbildning och erfarenhet:
Gun-Britt Fransson har mer än 30 års erfarenhet av
ledning, affärsutveckling och FoU inom bioteknik
samt livsmedels- och läkemedelsutveckling. Fram till
2018 arbetade Fransson som VP R & D på Probi AB.
Hon har även varit VD för Alligator Bioscience AB
och forskningsdirektör vid Orkla Foods A/S samt
innehaft forskningsledande befattningar inom
KabiPharmacia AB. Fransson har stor erfarenhet av
styrelsearbete och har varit ordförande och
styrelseledamot i både privata och offentliga
företag, stiftelser och universitet.

Utbildning och erfarenhet:
Alejandra Mørk är VD i KLIFO. Tidigare arbetade hon
för Nycomed Pharma i 18 år, i olika ledande
befattningar inom läkemedelsutveckling och “life
cycle management”. Alejandra är styrelseledamot i
Dansk Biotech och medlem i Danska Akademin för
Tekniska Vetenskaper. Hon ingår också i EUCROF
Pediatric Working Group.

Utbildning och erfarenhet:
Lars
är
docent
i
företagsekonomi samt
managementkonsult med stor erfarenhet från flera
branscher, bl.a. medicinteknik. Han har bl.a. varit
vVD och administrativ direktör i Gambro AB samt
startat, utvecklat och ägt samt varit VD för
managementkonsultföretag. Bruzelius har under
senare år verkat som styrelseledamot i olika bolag
samt investerat i ett flertal start-up-bolag, framför
allt inom life science.

Övriga väsentliga pågående uppdrag:
Styrelseordförande i Invent Medic Sweden AB och
styrelseledamot i Medimi AB. Bolagsman i
Lighthouse HB och styrelsesuppleant i Lighthouse
Life Science Consulting AB.
Innehav:
Gun-Britt Fransson äger, privat och genom
närstående, 126 666 aktier i Follicum.

Övriga väsentliga pågående uppdrag:
Styrelseledamot i Cyxone AB och Heron Holding AS.
Innehav:
Alejandra Mørk äger inte, privat eller genom bolag,
några aktier i Follicum.

Övriga väsentliga pågående uppdrag:
Styrelseledamot i Brushamn Holding Aktiebolag,
Brushamn Invest Aktiebolag och Lunds universitets
stipendiestiftelse. Styrelseordförande i ABG Fastena
Livsmedelsfastigheter AB.
Innehav:
Lars Bruzelius äger via Brushamn Invest Aktiebolag
2 798 047 aktier i Follicum.
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Carl-Johan Spak

Jonas Edelswärd

Styrelseledamot sedan 2019

Tillförordnad Verkställande direktör och Finansdirektör sedan 2021

Född: 1956

Född: 1959

Utbildning och erfarenhet:
Carl-Johan är Senior Advisor på Flerie Invest. Han har mellan 2009 och 2020 varit
verksam på ledande positioner inom Recipharm, senast som VD på Recipharm
Venture Fund AB. Han har över 30 års erfarenhet från läkemedelsindustrin i roller
som VD från både små start-ups och större läkemedelsbolag. Carl-Johan är
tandläkare och odontologie doktor.

Utbildning och erfarenhet:
Jonas Edelswärd arbetar med finansiering av bolag i utvecklingsfas. Jonas har
tidigare varit CFO i Zaplox under tiden när Zaplox introducerades på First North och
är idag Styrelseordförande i Zaplox. Jonas Edelswärd har en civilekonomexamen
från Växjö Högskola (idag Linnéuniversitetet) samt mer än 25 års erfarenhet från
olika positioner med högteknologiska start up-bolag framför allt från
innovationsmiljöerna kring Lunds universitet och Malmö högskola, Ideon
Innovation och MINC. Han har även arbetat med mer mogna företag utifrån rollen
som VD för det privatägda investmentbolaget AB Axel Granlund i Malmö (8 år).
Jonas Edelswärd har stor erfarenhet av att utvärdera små och medelstora företag
i olika skeden i bolagens utveckling, framför allt utifrån rollen som affärsutvecklare
och VD för Teknopol AB i Lund. Under tiden på Teknopol arbetade han exempelvis
med bolag som Polar Rose, Dignitana och Galenica. Edelswärd har tidigare även
arbetat med företagsfinansiering som CFO på Almi Företagspartner Skåne. Jonas
Edelswärd är certifierad styrelseledamot hos styrelseakademin och innehar ett
antal styrelseuppdrag.

Övriga väsentliga pågående uppdrag:
Styrelseledamot i Pharmacolog i Uppsala AB, Symcel Sverige AB, Empros Pharma
AB, Atrogi AB, Prokarium Ltd, Prokarium Holdings Ltd, Kahr Medical Ltd, EpiEndo
ehf och Xspray AB och styrelsesuppleant i Buzzard Pharmaceuticals AB.
Innehav:
Carl-Johan Spak äger inte, privat eller genom bolag, några aktier i Follicum.

Övriga väsentliga pågående uppdrag:
Styrelseordförande i Zaplox AB. Styrelseledamot i Galenica AB och Pragati AB.
Innehav:
Jonas Edelswärd äger genom bolag 20 854 aktier i Follicum.
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Förvaltningsberättelse
Om rapporten
Styrelsen och Verkställande Direktören för Follicum AB (publ) (”Follicum”), 556851–4532, avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1
januari 2021 - 31 december 2021. Bolaget har sitt säte i Lund. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor (SEK).
Kort om verksamheten
Follicums verksamhet och ändamål är enligt bolagsordningen att bedriva utveckling och försäljning av medicinska preparat och rättigheter, äga
och förvalta lös och fast egendom samt därmed förenlig verksamhet.
Väsentliga händelser under räkenskapsåret
2021-01-13
2021-01-28
2021-03-23
2021-03-25
2021-05-06
2021-05-10
2021-06-02
2021-06-24
2021-07-29
2021-08-31
2021-09-14
2021-09-22
2021-10-22
2021-10-26
2021-11-03
2021-11-08

Follicum erhåller patent i Europa för bolagets peptider som utvecklas för att behandla diabetes.
Follicum AB meddelar att samtliga patienter har slutfört behandlingen med FOL-005 i Fas II-studien mot håravfall.
Nya prekliniska studier bekräftar verkningsmekanismen för Follicums vävnadsreparerande peptider.
Follicum utser ny verkställande direktör och inrättar ny roll som Chief Scientific Officer.
Follicum rapporterar top-line-resultat från fas IIa-studien vid behandling av håravfall (alopeci).
Follicum utser Jonas Edelswärd till ny finansdirektör.
Follicum har informerats om möjliga felaktigheter i analysen av resultat från fas IIa-studien av FOL-005.
Follicum rapporterar reviderade top-line-resultat från fas IIa-studien av FOL-005 vid behandling av håravfall (alopeci).
Follicums styrelse har entledigat Kim Arvid Nielsen från rollen som VD
Follicum AB har avslutat sin likviditetsgaranti från Sedermera Fondkommission rörande handeln i aktien.
Follicum pausar bolagets samtliga utvecklingsprojekt.
Coegin Pharma och Follicum föreslås fusioneras.
Coegin Pharma offentliggör fusionsdokument samt analys och rekommendation från Follicums styrelse.
Coegin Pharma offentliggör tillägg till fusionsdokumentet.
Coegin Pharma offentliggör tillägg till fusionsdokumentet.
Information från Follicum AB:s extra bolagsstämma.
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Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång
2022-01-26
2022-01-27

Bolagsverket har lämnat tillstånd att verkställa fusionsplanen mellan Coegin Pharma och Follicum samt Follicum kommer inte
offentliggöra bokslutskommuniké för 2021.
Coegin Pharma beslutar om emission av fusionsvederlag.

Den finansiella utvecklingen och utsikter för 2022
Follicum meddelade aktiemarknaden den 14 september 2021 att bolaget pausar samtliga läkemedelsutvecklingsprojekt samt att styrelsen
överväger olika strukturella möjligheter för bolaget. Den 22 september 2021 meddelade bolaget att styrelserna i Coegin Pharma AB och Follicum
antagit en fusionsplan för ett samgående av bolagen genom en aktiebolagsrättslig fusion. Fusionen kommer att implementeras genom att
Follicum absorberas av Coegin Pharma AB. Den 8 november 2021 meddelade bolaget att extra bolagsstämman i Follicum godkänt fusionen.
Fusionen förväntas kunna vara slutförd under första kvartalet 2022, i samband med detta upplöses Follicum och aktieägarna i Follicum erhåller
som fusionsvederlag en aktie i Coegin Pharma AB för varje innehavd aktie i Follicum. Follicum bedöms ha rörelsekapital för den tid som krävs för
att slutföra fusionen.
Flerårsjämförelse
Belopp i TSEK

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

2017-12-31

357

205

-

150

-

Övriga rörelseintäkter
Resultat efter finansiella poster

-

24 177

-

39 218

-

29 443

-

29 614

-

17 520

Balansomslutning

14 582

43 242

47 132

8 058

29 671

Eget kapital

12 565

36 742

42 733

4 937

25 155

Resultat per aktie
Soliditet %

-

0,30
86,20%

-

0,56
85,00%

-

0,57
90,70%

-

0,95
61,30%

-

0,20
84,80%
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Aktien
Follicums aktie är noterad på Spotlight Stock market sedan den 25 november 2014, under handelsbeteckning FOLLI. Aktiekapitalet i Follicum AB
uppgick per den 31 december 2021 till 9 803 772,48 kronor. Det totala antalet utestående aktier uppgick till 81 698 104 aktier, envar med ett
kvotvärde om 0,12 kronor per aktie. Samtliga aktier har lika röstvärde och andel i kapitalet.
Ägarförteckning per den 30 december 2021

Aktieägare
Försäkringsaktiebolaget Avanza pension*
Recipharm Venture fund AB
Mats Paulsson Stiftelse
Brushamn Invest Aktiebolag
Tibia Konsult AB
Mats Invest AB
Dan Peters
Nordnet Pensionsförsäkring AB*
Kudu VP AB
Flerie Invest AB
Övriga
Totalt antal aktier i bolaget

Antal aktier
7 066 389
4 360 594
3 199 960
2 798 047
2 764 844
2 178 840
2 000 000
1 800 031
1 648 621
1 495 830
52 384 948
81 698 104

%
8,65%
5,34%
3,92%
3,42%
3,38%
2,67%
2,45%
2,20%
2,02%
1,83%
64,12%
100,00%

* Avser innehav för underliggande kunders räkning
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Förslag till disposition av företagets vinst eller förlust
Till årsstämmans förfogande står följande medel i kronor:
Balanserad vinst
26 937 777
Årets resultat
-24 176 706
SEK

2 761 071

SEK

2 761 071
2 761 071

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så
att:
i ny räkning överförs
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Sid 17

Resultaträkning
(SEK)
Övriga rörelseintäkter

2021-01-01 2021-12-31
357 133

Not
3

2020-01-01 2020-12-31
205 357

Rörelsens kostnader
Projektkostnader

4

-

8 704 326

-

25 421 330

-

8 365 286

-

7 796 129

-

7 288 384

-

6 261 804

-

24 000 863

-

39 273 906

-

171 983

-

14 408

-

24 172 846

-

39 288 314

-

77 801
81 661

-

118 037
47 527

Resultat efter finansiella poster

-

24 176 706

-

39 217 804

Resultat före skatt

-

24 176 706

-

39 217 804

Övriga externa kostnader
Personalkostnader

5

Rörelseresultat
Avskrivningar
Av- och nedskrivning av materiella tillgångar

6

Rörelseresultat efter avskrivningar
Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter

7
8

Genomsnittligt antal aktier

81 698 104

69 501 447

Resultat per aktie före utspädning

-

0,30

-

0,56

Resultat per aktie efter utspädning

-

0,30

-

0,56
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Balansräkning
(SEK)
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa kortfristiga fordringar
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital
Fritt eget kapital
Överkursfond
Balanserad vinst eller förlust
Periodens resultat
Summa eget kapital
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skatteskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

Not

6

2021-12-31

2020-12-31

644 688
644 688

28 816
28 816

680 342
193 212
873 554
13 064 156
13 937 710
14 582 398

1 420 243
644 733
2 064 976
41 147 784
43 212 759
43 241 576

9 803 772

9 803 772

-

199 062 556
172 124 780
24 176 706
12 564 843

-

199 062 556
132 906 976
39 217 804
36 741 549

-

620 104
171 608
397 626
828 218
2 017 556
14 582 398

-

1 046 632
13 452
542 588
4 897 354
6 500 027
43 241 576
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Förändring i eget kapital
TSEK

Not

Aktiekapital

Utvecklingsfond

Överkursfond

Balanserat resultat

Årets resultat

Ingående balans 2020-01-01

8 113

0

167 527

-103 464

-29 443

Nyemission

1 691

-29 443

29 443

34 946

Emissionskostnader

-3 411

Omföring av årets resultat
Årets resultat 2020

-39 218

Utgående balans 2020-12-31

9 804

0

199 062

-132 907

-39 218

Ingående balans 2021-01-01

9 804

0

199 062

-132 907

-39 218

-39 218

39 218

Omföring av årets resultat
Årets resultat 2021
Utgående balans 2021-12-31

-24 177
9 804

0

199 062

-172 125

-24 177
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Kassaflödesanalys
2021-01-01 2021-12-31

2020-01-01 2020-12-31

-24 176 706

-39 217 804

171 983

14 408

-24 004 723

-39 203 396

1 191 422

-560 232

-4 482 471

2 100 963

-27 295 772

-37 662 665

0

0

Investeringar i materiella tillgångar

-787 855

0

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-787 855

0

Nyemission minus emissionskostnader

0

33 226 029

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

0

33 226 029

-28 083 627

-4 436 636

Likvida medel vid periodens början

41 147 783

45 584 419

Likvida medel vid periodens slut

13 064 156

41 147 783

(SEK)
Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster
Avskrivningar
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar
Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Investeringsverksamheten
Investeringar i immateriella tillgångar

Finansieringsverksamheten

Periodens kassaflöde
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Noter
Not 1 Redovisningsprinciper
Belopp i kr om inget

annat

anges.

Allmänna redovisningsprinciper
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med
årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens
allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och
koncernredovisning
(K3).

anskaffningsvärde kan mätas på ett tillförlitligt
sätt.
Avskrivningar görs linjärt enligt följande:
Maskiner och Inventarier: 5 år

Immateriella anläggningstillgångar
Bolaget kostnadsför internt upparbetade
utgifter för forskning och utveckling samt
patentutgifter.

Tillgångarnas restvärden och nyttjandeperiod
prövas vid varje rapportperiods slut och
justeras vid behov. En tillgångs redovisade
värde skrivs omgående ner till dess
återvinningsvärde om tillgångens redovisade
värde
överstiger
dess
bedömda
återvinningsvärde.

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till
anskaffningsvärde
med
avdrag
för
avskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår
utgifter som direkt kan hänföras till förvärvet
av tillgången.

Vinster och förluster vid avyttring av en
materiell anläggningstillgång fastställs genom
en jämförelse mellan försäljningsintäkten och
det redovisade värdet och redovisas i övriga
rörelseintäkter
respektive
övriga
rörelsekostnader i resultaträkningen.

Tillkommande utgifter läggs till tillgångens
redovisade värde eller redovisas som en
separat tillgång, beroende på vilket som är
lämpligt, endast då det är sannolikt att de
framtida ekonomiska förmåner som är
förknippade med tillgången kommer att
komma koncernen tillgodo och tillgångens

Finansiella tillgångar och skulder
Finansiella tillgångar och skulder redovisas i
enlighet med kapitel 11 (vilket innebär att
finansiella instrument värderas utifrån
anskaffningsvärdet) i BFNAR 2012:1.

Finansiella instrument som redovisas i
balansräkningen inkluderar värdepapper,
kundfordringar
och
övriga
fordringar,
kortfristiga placeringar, leverantörsskulder och
derivatinstrument. Instrumenten redovisas i
balansräkningen när företaget blir part i
instrumentets avtalsmässiga villkor.
Finansiella
tillgångar
tas
bort
från
balansräkningen när rätten att erhålla
kassaflöden från instrumentet har löpt ut eller
överförts och koncernen har överfört i stort
sett alla risker och förmåner som är
förknippade med äganderätten.
Finansiella
skulder
tas
bort
från
balansräkningen när förpliktelserna har
reglerats eller på annat sätt upphört.
Kvittning av finansiell fordran och finansiell
skuld
En finansiell tillgång och en finansiell skuld
kvittas och redovisas med ett nettobelopp i
balansräkningen endast då legal kvittningsrätt
föreligger samt då en reglering med ett
nettobelopp avses ske eller då en samtida
avyttring av tillgången och reglering av skulden
avses ske.
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Leasing
Operationella leasingavtal
Leasingavgifterna enligt operationella leasingavtal, inklusive förhöjd förstagångshyra,
redovisas
som
kostnad
linjärt
över
leasingperioden. Bolaget har valt att redovisa
samtliga leasingavtal som operationella.
Låneskulder och leverantörsskulder
Låneskulder och leverantörsskulder redovisas
initialt till anskaffningsvärde efter avdrag för
transaktionskostnader.
Skiljer
sig
det
redovisade beloppet från det belopp som ska
återbetalas vid förfallotidpunkten periodiseras
mellanskillnaden som räntekostnad över lånets
löptid
med
hjälp
av
instrumentets
effektivränta. Härigenom överensstämmer vid
förfallotidpunkten det redovisade beloppet
och det belopp som ska återbetalas.
Utländsk valuta
Monetära poster i utländsk valuta räknas om
till
balansdagens
kurs.
Positiva
valutakurseffekter
bruttoredovisas
i
resultaträkningen under posten ränteintäkter
och
liknande
intäkter.
Negativa
valutakurseffekter bruttoredovisas under
posten räntekostnader och liknande kostnader.
Bolaget har inga finansiella valutadifferenser.

Kundfordringar och övriga fordringar
Fordringar
redovisas
som
omsättningstillgångar med undantag för poster
med förfallodag mer än 12 månader efter
balansdagen,
vilka
klassificeras
som
anläggningstillgångar. Fordringar tas upp till
det belopp som förväntas bli inbetalt efter
avdrag för individuellt bedömda osäkra
fordringar. Fordringar som är räntefria eller
som löper med ränta som avviker från
marknadsräntan och har en löptid överstigande
12 månader, redovisas till ett diskonterat
nuvärde och tidsvärdeförändringen redovisas
som
ränteintäkt
i
resultaträkningen.
Ersättningar till anställda efter avslutad
anställning
Kortfristiga ersättningar utgörs av lön, sociala
avgifter, betald semester, betald sjukfrånvaro,
sjukvård och bonus. Kortfristiga ersättningar
redovisas som en kostnad och en skuld då det
finns en legal eller informell förpliktelse att
betala
ut
en
ersättning.
Ersättningar efter avslutad anställning
I företaget förekommer bara avgiftsbestämda
pensionsplaner. I avgiftsbestämda planer
betalar företaget fastställda avgifter till ett
annat företag och har inte någon legal eller
informell förpliktelse att betala något
ytterligare även om det andra företaget inte

kan uppfylla sitt åtagande. Företagets resultat
belastas för kostnader i takt med att de
anställdas pensionsberättigande tjänster
utförs.
Ersättningar vid uppsägning
Ersättningar vid uppsägning utgår då företaget
beslutar att avsluta en anställning före den
normala tidpunkten för anställningens
upphörande eller då en anställd accepterar ett
erbjudande om frivillig avgång i utbyte mot
sådan ersättning. Om ersättningen inte ger
företaget någon framtida ekonomisk fördel
redovisas en skuld och en kostnad när företaget
har en legal eller informell förpliktelse att
lämna sådan ersättning. Ersättningen värderas
till den bästa uppskattningen av den ersättning
som skulle krävas för att reglera förpliktelsen
på
balansdagen.
Skatt
Skatt på årets resultat i resultaträkningen
består av aktuell skatt och uppskjuten skatt.
Aktuell skatt är inkomstskatt för innevarande
räkenskapsår som avser årets skattepliktiga
resultat och den del av tidigare räkenskapsårs
inkomstskatt som ännu inte har redovisats.
Uppskjuten skatt är inkomstskatt för
skattepliktigt resultat avseende framtida
räkenskapsår till följd av tidigare transaktioner
eller händelser.
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Uppskjuten skattefordran redovisas för
avdragsgilla temporära skillnader och för
möjligheten att i framtiden använda
skattemässiga underskottsavdrag. Värderingen
baseras på hur det redovisade värdet för
motsvarande tillgång eller skuld förväntas
återvinnas respektive regleras. Beloppen
baseras på de skattesatser och skatteregler
som är beslutade före balansdagen och har inte
nuvärdesberäknats.
Uppskjutna
skattefordringar har värderats till högst det
belopp som sannolikt kommer att återvinnas
baserat på innevarande och framtida
skattepliktiga resultat. Värderingen omprövas
varje balansdag.
Bolagets
ackumulerade
skattemässiga
underskott uppgår på balansdagen till
-209 930 127 kr. Då Bolaget befinner sig i
utvecklingsfas och ännu inte visar några vinster

redovisas inte någon uppskjuten skattefordran.
Offentliga bidrag
Ett offentligt bidrag som inte är förknippat med
krav på framtida prestation redovisas som
intäkt när villkoren för att få bidraget uppfyllts.
Ett offentligt bidrag som är förenat med krav på
framtida prestation redovisas som intäkt när
prestationen utförs. Om bidraget har tagits
emot innan villkoren för att redovisa det som
intäkt har uppfyllts, redovisas bidraget som en
skuld. Inga offentliga bidrag har erhållits under
2018 och 2019. För räkenskapsår 2020 har
bolaget erhållit bidrag från Vinnova (0,5 msek)
och för räkenskapsår 2021 har bolaget erhållit
bidrag från Vinnova (0,4 msek) tillsammans
med
två
samarbetspartners.

Resultat per aktie
(i) Resultat per aktie före utspädning
Resultat per aktie före utspädning beräknas
genom att dividera:
• resultat hänförligt till moderföretagets
aktieägare, exklusive utdelning som är
hänförlig till preferensaktier
• med ett vägt genomsnittligt antal
utestående
stamaktier
under
perioden,
justerad
för
fondemissionselementet i stamaktier
som emitterats under perioden och
exklusive återköpta aktier som innehas
som egna aktier av moderföretaget.
Samarbetsavtal
De samarbetsavtal som bolaget beskrivit har
ingåtts avser enbart inköpsavtal för tjänster
och varor där motparten inte får del av
framtida vinster eller forskningsresultat.
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Not 2 Uppskattningar och bedömningar
Företagsledningen gör uppskattningar och antaganden om framtiden. Dessa uppskattningar kommer sällan att helt motsvara det verkliga resultatet. Varje år
prövas om det finns någon indikation på att tillgångarnas värde är lägre än det redovisade värdet. Finns en indikation så beräknas tillgångens
återvinningsvärde, vilket är det lägsta av tillgångens verkliga värde med avdrag för försäljningskostnader och nyttjandevärdet.

Not 3 Övriga rörelseintäkter
2021-01-01 – 2021-12-31

2020-01-01 – 2020-12-31

Erhållna statliga bidrag

357 133

205 357

Summa

357 133

205 357

Not 4 Projektkostnader
2021-01-01 – 2021-12-31

2020-01-01 – 2020-12-31

Projektkostnader

-8 704 326

-25 421 330

Summa

-8 704 326

-25 421 330

Bolagets totala externa kostnader är uppdelade i projektkostnader och övriga externa kostnader i Resultaträkningen. Med projektkostnader avses Bolagets
direkta kostnader i huvudsak rörande forskning och utveckling för projekten. Posten innefattar bland annat kostnader för utförda studier och tester samt
ersättningar till underleverantörer direkt kopplade till utvecklingsprojekten.
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Not 5 Anställda och personalkostnader
Medelantalet anställda
2021-01-01 – 2021-12-31

2020-01-01 – 2020-12-31
Varav män

Varav män

Sverige

5

2

4

2

Totalt

5

2

4

2

Löner och andra ersättningar samt
sociala kostnader, inklusive
pensionskostnader

2021-01-01 – 2021-12-31

2020-01-01 – 2020-12-31

3 603 426

1 506 248

531 665

730 000

Övriga anställda

2 106 635

2 871 586

Summa

6 241 726

5 107 834

Sociala kostnader

1 707 759

1 428 568

Bolagets VD
Styrelse*

varav pensionskostnader 878 980 kr (fg år 666 293 kr)
I lön till Bolagets VD är upplupen lönekostnad för 2022 samt avgångsvederlag om 546 561 kr inräknad.
*Redovisad ersättning till styrelse består av styrelsearvode enligt beslut från årsstämma för respektive räkenskapsår samt ersättning för utförda
konsultuppdrag utöver styrelseuppdraget. Konsultuppdrag utförda av styrelsemedlemmar är kostnadsförda under övriga externa kostnader i
resultaträkningen. Styrelsearvodet beslutat på årsstämma uppgår till 200 TSEK till styrelsens ordförande (fg år 160 TSEK) samt 100 TSEK till övriga
styrelseledamöter (fg år 80 TSEK). Summa styrelsearvoden för 2021 uppgår till 532 TSEK (fg år 730 TSEK), varav 32 TSEK är upplupna styrelsearvoden för
januari 2022. Arvoden och ersättningar följer marknadsmässiga villkor.
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Not 6 Materiella anläggningstillgångar
2021-12-31

2020-12-31

– Vid årets början

72 040

72 040

– Årets anskaffning

787 855

-

Vid årets slut

859 895

72 040

– Vid årets början

-43 224

-28 816

– Årets avskrivning

-171 983

-14 408

Vid årets slut

-215 207

-43 224

644 688

28 816

2021-01-01 – 2021-12-31

2020-01-01 – 2020-12-31

Ränteintäkter, övriga

56 337

69 408

Valutakursvinster

21 464

48 629

Summa

77 801

118 037

Ackumulerade anskaffningsvärden

Ackumulerade avskrivningar

Redovisat värde vid årets slut

Not 7 Ränteintäkter och liknande resultatposter
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Not 8 Räntekostnader och liknande resultatposter

Valutakursförluster
Räntekostnader, övriga
Summa

2021-01-01 – 2021-12-31

2020-01-01 – 2020-12-31

-81 284

-47 217

-377

-310

-81 661

-47 527

Not 9 Koncessioner, patent, licenser, varumärken och liknande rättigheter
Bolaget kostnadsför utgifter för patent och liknande rättigheter.

Not 10 Väsentliga händelser efter balansdagen
2022-01-26
2022-01-27

Bolagsverket har lämnat tillstånd att verkställa fusionsplanen mellan Coegin Pharma och Follicum samt Follicum kommer inte offentliggöra bokslutskommuniké för 2021.
Coegin Pharma besluar om emission av fusionsvederlag.
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Styrelsens underskrifter
Underskrifter
Lund 4 februari 2022

Gun-Britt Fransson
Styrelseordförande

Jonas Edelswärd
TF. Verkställande direktör

Lars Bruzelius
Styrelseledamot

Alejandra Mørk
Styrelseledamot

Carl-Johan Spak
Styrelseledamot

Vår revisionsberättelse har lämnats den 4 februari 2022
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Anders Brofors Ekblom
Auktoriserad revisor
Huvudansvarig revisor

Pär Hammensjö
Auktoriserad revisor
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Revisionsberättelse
Till bolagsstämman i Follicum AB, org.nr 556851-4532

Rapport om årsredovisningen
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Follicum AB för år 2021.
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Follicum ABs finansiella
ställning per den 31 december 2021 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 Follicum 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 Follicum 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 2-7. 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.
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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 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 Follicum AB för år 2021 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 Follicum 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.
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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.
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.
Malmö den 4 februari 2022
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

______________________________
Anders Brofors Ekblom
Auktoriserad revisor

______________________________
Pär Hammensjö
Auktoriserad revisor
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Bolagsinformation
Bolagsinformation
Firmanamn

Follicum AB

Handelsbeteckning

FOLLI

Säte och hemvist

Lund kommun, Skåne län, Sverige

Organisationsnummer

556851–4532

Datum för bolagsbildning

2011

Land för bolagsbildning

Sverige

Juridisk form

Publikt aktiebolag

Lagstiftning

Svensk rätt och svenska aktiebolagslagen

Adress

Scheelevägen 22, 223 63 Lund

Telefon

+46 (0)703 92 13 31

Hemsida

www.follicum.se

Revisor

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (Torsgatan 21, 1113 97 Stockholm)

27

Follicum AB
Scheelevägen 22, 223 63 Lund, Sweden
Telefon: +46 (0)703 92 13 31
E-post: info@follicum.com
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