
Kära optionsinnehavare,

DET PREKLINISKA ARBETET för att förbereda Dicots 
läkemedelskandidat LIB-01 för fas 1-studier pågår med 
full kraft inför förväntad uppstart i mitten på 2023. Vi 
arbetar även hårt med att utveckla verksamheten och 
möjliggöra värdeskapande partnersamarbeten i utveck-
landet av LIB-01, i enlighet med vår affärsstrategi.

I FÖRETRÄDESEMISSIONEN under fjärde kvartalet 2021 
emitterades Units bestående av aktier och teckningsop-
tioner. Bolaget tillfördes cirka 24,7 MSEK före emis-
sionskostnader som finansierat bland annat tillverkning av substans, ytterligare preklinis-
ka studier, affärsutveckling samt påbörjad utveckling av en oral formulering. 

MÅLSÄTTNINGEN MED VÅR LÄKEMEDELSKANDIDAT; ett preparat med längre verk-
ningstid, minimalt med biverkningar och som ger effekt hos alla patienter, möter ett stort 
globalt behov. Lyckas vi med detta kan LIB-01 bli en ”game changer”, som en expert-
läkare inom sexualmedicin utryckte det. Dicots vision är att LIB-01 ska bli förstahands-
valet och ta en avgörande del av den globala marknaden för potensläkemedel som idag 
omsätter cirka 44 miljarder SEK. En marknad där antalet sålda preparat har ökat kraftigt 
de senaste åren och förutses fortsätta öka. 

VÅRA DJURSTUDIER har tydligt påvisat LIB-01’s effekt och resultaten har blivit utvalda 
att presenteras på internationella vetenskapliga konferenser såsom European Society 
for Sexual Medicine. Resultaten verifierar också den folkmedicinska användningen och 
tidigare akademisk forskning utförd av professor Jarl Wikberg, Dicots grundare, vilket 
ger oss stor tillit till vår affärsidé.

DET ÄR NU DAGS för inlösenförfarandet av de teckningsoptioner som emitterades i sam-
band med höstens företrädesemission, och om samtliga optioner av serie TO 3 utnyttjas 
kommer Dicot att tillföras cirka 11 MSEK före emissionskostnader. Teckningsperioden 
löper 1–15 juni 2022.

JAG HOPPAS ATT NI också ser den stora potential som vår läkemedeskandidat har och 
att ni vill vara med och stötta Dicot i realiserandet av våra målsättningar. 

Bästa hälsningar,

Elin Trampe, vd Dicot
Uppsala i maj 2022
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