Dicot AB Delårsrapport januari – september 2021
Pressmeddelande: Uppsala, 18 november 2021. Dicot ABs (publ) delårsrapport för januari –
september 2021 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida www.dicot.se.
Finansiell information tredje kvartalet 2021
• Nettoomsättningen uppgick till 0 KSEK (0)
• Resultatet efter finansiella poster uppgick till -4 716 KSEK (-3 629)
• Resultat per aktie uppgick till -0,07 SEK (-0,10)
•
Finansiell information januari - september 2021
•
•
•

Nettoomsättningen uppgick till 30 KSEK (0)
Resultatet efter finansiella poster uppgick till -18 767 KSEK (-13 353)
Resultat per aktie uppgick till -0,32 SEK (-0,57)

VD kommenterar
Att utveckla ett projekt som LIB-01 hela vägen till målet – i vårt fall att tillsammans med
internationella läkemedelsbolag lansera ett nytt läkemedel på världsmarknaden – är en
uppgift i tre delar. Vi behöver naturligtvis säkra alla steg i läkemedelsutvecklingsarbetet, vi
måste sköta den finansiella delen; inga pengar, inget projekt. Och det krävs en hög nivå på
affärsmannaskap och organisationsförmåga. Det här kvartalet har verkligen varit en syntax
av de tre.
JAG BLIR ALLT MER ÖVERTYGAD om vår läkemedelskandidats egenskaper. De två
farmakologiska studier vi gjort i Frankrike de senast månaderna är väldigt övertygande. Studien på
friska råttor visade att LIB-01s effekt sitter i under minst sju dagar och att effekten ökade under den
perioden. Långtidseffekt är en av de viktigaste faktorerna i utvecklandet av en ny klass av läkemedel
för behandling av erektionssvikt, så detta är verkligen ett genombrott. Nu vidtar ytterligare studier för
att säkerställa hur mycket längre effekten faktiskt bibehålls.
STUDIEN PÅ DIABETESRÅTTOR visade på signifikant bättre effekt jämfört med kontrollgruppen.
Det ger bränsle åt tanken att även kunna hjälpa alla de män med diabetes som på grund av sitt
sjukdomstillstånd har erektionsproblem.
ATT VARA ETT NOTERAT BOLAG ger oss möjligheter att finansiera det vi anser vara ett mycket
viktigt forskningsområde. Det är därför mycket glädjande att emissionen vi genomförde i oktober
blev tecknad till 98 procent. Det är ett tydligt kvitto på ett förtroende som vi lovar att förvalta väl
även framöver.

VI HAR FÖRMÅGAN att organisera och med gott affärsmannaskap driva ett bolag med en tydlig
visionär idé. Jag känner att vi tagit ett stort steg framåt under perioden när vi nu dels stärkt
organisationen med Elin Trampe som vice vd och COO. Elin är en affärsmässigt erfaren person och
har redan bidragit betydande till Dicots utveckling. Även rekryteringen av Bodil Fornstedt Wallin
som ny Project Director känns positiv och framåtlutad. Hon tar bland annat med sig erfarenheter
från åtta år på Läkemedelsverket, vilket kommer vara användbart när vi börjar de kliniska studierna
på människa nästa år.
DET ÅTERSTÅR MYCKET arbete innan vi har en produkt på marknaden, men de stora
utvecklingskliv vi tagit under hösten har klart ökat våra möjligheter till framgång.
AVSLUTNINGSVIS VILL JAG TACKA våra aktieägare och investerare för det förtroende vi har
fått genom den framgångsrika emissionen. Understödda av kapitaltillskottet sätter teamet och våra
partners nu full fart mot de första studierna i människa 2022.
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Om Dicot AB
Dicot utvecklar läkemedelskandidaten LIB-01 vilket förväntas bli ett potensläkemedel för att bättre
behandla erektionssvikt och för tidig utlösning. Ambitionen är att skapa ett läkemedel med betydligt
längre effekt och färre biverkningar, jämfört med de läkemedel som nu finns på marknaden. Idag
lider minst 500 miljoner män av dessa sexuella dysfunktioner och marknaden har uppskattats till
omkring 50 miljarder SEK. Utvecklingen sker i egen regi fram till och med fas 2-studier. Därefter är
det Dicots intention att ingå strategiska allianser, alternativt genomföra en trade-sale, med större,
etablerade läkemedelsföretag för att kunna introducera LIB-01 på världsmarknaden.
Dicot är listat på Spotlight Stock Market och har cirka 2 250 aktieägare. För mer information se
www.dicot.se

