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”Follicums huvudkandidat FOL-005
visar god säkerhet”
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 reglera hårväxt på ett mycket effektivt sätt
redan vid mycket låga doser. I de toxicitetsstudier som utförts med huvudkandidaten har inga negativa effekter
observerats. Bolaget avslutade under Q1 2017 sin kliniska fas I/IIa-studie.
Follicum och FOL-005 – en tillbakablick
Håravfall och oönskad hårväxt drabbar miljontals människor 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 behäftade med några biverkningar.
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 bland annat 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
kunna reglera 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 studie på försökspersoner (genomförd 2016-2017)
Klinisk fas IIa-studie – en begränsad effektstudie på försökspersonerna i fas I-studien (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 hämmat 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.
I januari 2017 kunde Follicum avsluta de kliniska fas I & IIa-studier som inletts cirka ett år tidigare vid Clinical
Research Center for Hair and Skin Science (”CRC”) på universitetssjukhuset Charité i Berlin, Tyskland. Studien
omfattade totalt i storleksordningen cirka 40 friska frivilliga försökspersoner och i februari 2017 kunde
Follicum rapportera de första resultaten från fas IIa-delen av studien, avseende säkerhet. De initiala
resultaten av studien, vilka kunde presenteras efter en första analys av säkerhetssdata, visade att Follicums
huvudkanidat FOL-005 tolereras väl. I skrivande stund väntar Follicum på resultaten från den begränsade
effekt-studien (fas IIa).
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Jan Alenfall kommenterar året
Under 2016 genomförde vi vår hittills mest spännande aktivitet – vår första kliniska studie. Studien har
utgjorts av två delar och startades med en inledande del där tio studiedeltagare behandlades med fyra olika
doser av produkten och placebo som en engångsdos. Syftet med denna del var att utreda säkerhetsprofilen,
till exempel om det uppstod några lokala reaktioner. Efter att denna inledande del av studien var klar utan
negativa reaktioner påbörjades den andra delen av studien, en multipeldos-del, vilken innebar att varje
enskild deltagare behandlades under tre månader. Multipeldos-delen omfattade två behandlingsgrupper
som tillsammans bestod av totalt 32 personer. I studien studerades olika doseringsfrekvenser – den ena
gruppen behandlades två gånger per vecka och den andra gruppen tre gånger per vecka. Varje studieperson
gavs fyra olika doser (plus placebo) under sammanlagt tre månader. Slutbehandling av de sista
studiedeltagarna ägde rum i januari 2017 och därefter har en bearbetning av data från studien påbörjats. Vi
har genomfört studien enligt current Good Clinical Practices (”cGCP”), vilket bland annat inneburit att vi inte
har haft tillgång till data förrän studien färdigställts.

”Efter de analyser av säkerhetsdata som genomfördes stod
det klart att säkerhetsprofilen för FOL-005 är mycket god och att
ingen reaktion – till exempel hudirritation eller dylikt – eller annan
biverkan som relaterad till substansen uppstått.”
Det primära målet med studien var att studera säkerhet och tolerabilitet vid administrering till
studiedeltagarna. Efter de analyser av säkerhetsdata som genomfördes stod det klart att säkerhetsprofilen
för FOL-005 är mycket god och att ingen reaktion – till exempel hudirritation eller dylikt – eller annan biverkan
som relaterad till substansen uppstått.
För närvarande analyseras effektdata från studien. Som nämnts var studiens primära syfte att studera
säkerhet. Vi har dock i vår studiedesign lagt till analys av behandlingseffekten, vilket är ovanligt för en första
klinisk studie. Detta gör att vår studiedesign är relativt unik och det är alltså inte givet att man i de här tidiga
fas I/IIa-studierna kommer att kunna se en effekt. Analysarbetet där effektdata från studien analyseras
påbörjades efter att säkerhetsdata hade färdigställts och vi beräknar att resultaten kommer att kunna
presenteras under det andra kvartalet 2017. Om vi kan påvisa effekt kan det bli möjligt att förkorta tiden för
utvecklingsprogrammet.
För att säkerställa att inga biverkningar uppstår efter att behandling är över följer vi även upp deltagarna i en
tremånadersuppföljning (utan behandling) för att därefter analysera data. Härutöver kommer hårväxt att
studeras för att följa upp eventuella långtidseffekter efter det att den aktiva behandlingen har avslutats. Det
arbete vi nu genomför är mycket omfattande och utförs dessutom manuellt, vilket innebär att det tar lång
tid. Slutrapportering av de kliniska fas I/IIa-studierna i sin helhet är beräknad att ske efter sommaren 2017.
Den statliga Stiftelsen för Strategisk Forskning (”SSF”) beslutade i februari 2017 att dela ut 400 mkr inom
programmet ”Industrial Research Centres” till ett antal projekt. Follicum är partner i ett av de projekt som
tilldelats anslag. Projektet, som kommer att genomföras vid Lunds universitet, rör individanpassad medicin i
diabetes och leds av professor Maria F. Gomez. Anslaget som tilldelats detta projekt avser en summa om upp
till cirka 100 MSEK fördelat över flera år. Follicums arbete utgör endast en mindre del av projektet och berör
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inte direkt diabetes, men kan sägas vara relaterat till sjukdomens komplikationer. Follicum är en av flera
partners i det projekt som rör diabetes, mer specifikt individanpassad medicin i diabetes. Syftet med detta
projekt är att hitta prediktiva biomarkörer som är relevanta för diabetes och dess komplikationer. Övriga
partners som deltar i projektet är Novo Nordisk, Johnson & Johnson Innovation, Pfizer, Probi, CardioVax och
Region Skåne/SUS Skånes Universitetssjukhus i Malmö.

”Follicum är en av flera partners i det projekt som rör diabetes,
mer specifikt individanpassad medicin i diabetes. Syftet med detta
projekt är att hitta prediktiva biomarkörer som är relevanta för
diabetes och dess komplikationer.”
Parallellt med pågående aktiviteter inom pre-klinisk forskning vid Clinical Research Centre Malmö samt Bio
Medicinskt Centrum Lund arbetar Follicum med ett antal utvecklingsspår för en säker och effektiv
”förpackning” (formulering) av vår substans FOL-005. Detta arbete leds av vår forskningschef Maria Ekblad
med partners i både Sverige och Tyskland.

”Analysarbetet där
effektdata från studien
analyseras påbörjades i
januari/februari och vi
beräknar att resultaten
kommer att kunna
presenteras under det
andra kvartalet 2017.”
– Jan Alenfall, VD
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Förvaltningsberättelse
Styrelsen för Follicum AB (publ) (Follicum), 556851-4532, får härmed avge årsredovisning för bolagets
sjätte räkenskapsår 1 januari 2016 - 31 december 2016. Bolaget har sitt säte i Lund. Follicum AB är
noterat på AktieTorget.

Allmänt om verksamheten
Follicum grundades 2011 i Lund i syfte att utveckla nya läkemedel för reglering av hårväxt. Bolagets verksamhet,
att utveckla substanser som skall ha reglerande effekt på hårväxt, grundar sig på forskning från Lunds
universitet. Bolagets målsättning är att bedriva forskning och utveckling, patentera och dokumentera
läkemedelskandidater samt produktkoncept främst inom detta område, för att sedan erbjuda dessa projekt i form
av rättigheter till internationella företag.
Follicum har en läkemedelskandidat benämnd FOL-005. FOL-005 är ett avsnitt av proteinet Osteopontin, som
reglerar hårväxt, samlat i en mindre molekyl (peptid) där två aminosyror tagits bort och ersatts av en tredje. Målet
med detta preparat är att kunna reglera hårväxt hos kvinnor och män.
2016 i sammandrag
Bolaget har valt en läkemedelskandidat som under året har testats i en klinisk prövning i Berlin. Prövningen
kommer att pågå även under första delen av 2017. Detta innebär att bolaget är starkt rustat inför 2017 med
prioritet att förstärka både de den prekliniska och kliniska dokumentationen inför kommande utökade studier och
affärsutvecklingsaktiviteter som planeras att genomföras under 2017.
En företrädesemission till en emissionskurs om 5,00 SEK per aktie genomfördes i maj 2016. Bolaget tillfördes
cirka 30 MSEK före kostnader. Totalt sett har bolaget därmed en god kassa för fortsatt drift enligt planerat
program.
Bolaget har också fortsatt att erhålla nya prekliniska resultat på mänsklig hud som är helt i linje med och
bekräftar och förstärker de resultat som rapporterats tidigare. Dessa resultat har även presenterats på viktiga
konferenser inom hårforskningsområdet under 2016.
Starten på 2017
De friska frivilliga försökspersonerna har avslutat studiens initiala del (behandlingsdelen) och har erhållit maximal
dos utan att några negativa reaktioner påvisats. Analysen av studien har delvis genomförts och
försökspersonerna kommer att övervakas t o m tre månader efter avslutad behandling för att dokumentera
säkerheten. Den slutgiltiga rapporten över studien kommer att presenteras efter sommaren 2017.
Detta innebär att vår läkemedelskandidat för stimulering av hårväxt har patentskydd i Australien, Brasilien, EU,
Hong Kong, Indien, Japan, Kanada, Kina, Ryssland, Sydkorea, USA. Vidare har vår kandidat för inhibering av
hårväxt preliminärt skydd (granskning pågår) i Australien, Brasilien, EU, Israel, Japan, Kanada, Kina, Mexiko,
Ryssland, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, USA.
Utvecklingen framöver
Follicums forskningsprocess är att studera och välja ut intressanta läkemedelskandidater i prekliniska modeller
främst rörande modulering och reglering av hårväxt samt kliniskt testa utvalda substanser. Under kommande år
ska bolaget fortsätta med att förstärka dokumentation av lämpliga kandidater för fortsatt industriell utveckling
genom särskilda prekliniska och kliniska tester på människor.
Vidare kommer bolaget att fortsätta vidareutveckla dokumentationen för läkemedelskandidaten FOL-005 för att
skapa ett attraktivt vetenskapligt och kommersiellt underlag inför en utlicensieringsprocess. Parallellt med den
pågående kliniska studien och utlicensieringsarbetet har Follicum startat aktiviteter som kommer att bli viktiga i
den fortsatta utvecklingen av projektet. Ett av de viktigare är formuleringsarbete som innebär att FOL-005 skall
utvecklas som en salva, kräm eller liknande. Bolaget behöver även förstärka av den prekliniska dokumentationen
och planera för utökade kliniska fas II-studier, samt påbörja utveckling av kompletterande produktkandidater.
Genom den företrädesemission som genomfördes i under 2016 har bolaget nu möjligheter att påbörja dessa
samt även börja utveckla ett plattformskoncept med potential för ytterligare indikationer.
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Miljöinformation
Follicum bedriver ingen tillståndspliktig verksamhet enligt miljöbalken eftersom ingen egen tillverkning av
läkemedel eller läkemedelssubstanser förekommer och då hantering av lösningsmedel och kemikalier saknas.
Patent och immaterialrättsliga frågor
Follicum förvaltade vid periodens utgång tre patentfamiljer. De två första familjerna rör reglering av hårväxt och
den tredje familjen härrör från det VINNOVA-finansierade utvecklingsarbetet som avlöpte mycket väl avseende
lovande forskningsresultat baserade på humant material.
Värdet i Follicum är till stor del beroende av förmågan att ansöka om, erhålla och försvara patent och andra
immateriella rättigheter samt av förmågan av att skydda specifik kunskap.
Patentskydd för medicinska och biotekniska bolag kan vara osäkert och omfatta komplicerade rättsliga och
tekniska frågor. Det finns ingen garanti för att patent på bolagets patentsökta uppfinningar kommer att
godkännas, inte heller för att kommande beviljade patent kommer att ge tillräckligt patentskydd.
Verksamhet inom forskning och utveckling
Den övervägande delen av företagets resurser kommer att användas för forskning och utveckling.
Follicum-aktien
Follicums aktie är noterad på AktieTorget sedan den 25 november 2014, under handelsbeteckning FOLLI. Vid
emissionen och noteringen i november 2014 ingick teckningsoptioner, vars nyttjandeperiod inföll under hösten
2015. Totalt nyttjades 1 160 024 teckningsoptioner av serie TO 1, innebärande att 1 160 024 nya aktier
registrerades hos Bolagsverket. Follicum tillfördes i och med detta cirka 6,96 MSEK före emissionskostnader om
cirka 0,4 MSEK. Follicum har därmed inga utestående teckningsoptioner. I maj 2016 genomfördes en
nyemission omfattande 6 001 938 aktier och tillförde bolaget cirka 30 MSEK före emissionskostnader.
Per den 31 december 2016 uppgick aktiekapitalet till 1 920 621 SEK fördelat på 16 005 172 aktier. Det finns
endast ett aktieslag. Varje aktie berättigar till en röst på årsstämman och samtliga aktier äger lika rätt till andel i
bolagets tillgångar och resultat. För ytterligare information om aktieägare se Follicums hemsida,
www.follicum.com.

Ägarförhållande
Namn
Sunstone LS Venture fund III K/S
Lund University Bioscience AB
Avanza Pension
Nordnet Pensionsförsäkring
Ahterioco AB
Mats Invest AB
Pontus Dunér
Stiftelsen Akademihemman
Flerie Invest AB
Kudu AB
Callipa AB (Jan Alenfall)

Antal aktier

Ägande %

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
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Förväntad framtida utveckling samt väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
Begränsade resurser
Follicum är ett litet företag med begränsade resurser. För genomförandet av utvecklingsstrategin är det av vikt att
resurserna disponeras på ett för bolaget optimalt sätt, vilket bolaget hittills lyckats väl med.
Intjäningsförmåga och kapitalbehov
Utveckling av läkemedel är en tids- och kostnadskrävande verksamhet. Det kan inte uteslutas att det tar längre
tid än beräknat, innan bolaget når ett positivt kassaflöde och resultat. Ett misslyckande i att generera
vetenskapliga eller ekonomiska resultat i tillräcklig omfattning kan påverka bolagets marknadsvärde.
Konkurrenter
Det råder hård konkurrens inom läkemedelsbranschen. Det finns många företag, universitet och
forskningsinstitutioner som bedriver forskning och utveckling av läkemedel. Om en konkurrent lyckas utveckla
och lansera ett effektivt och säkert hårtillväxtreglerande läkemedel kan detta komma att medföra risker i form av
försämrade försäljningsmöjligheter för bolaget. Vidare kan företag med global verksamhet som i dagsläget
arbetar med närliggande områden bestämma sig för att etablera sig inom Follicums verksamhetsområde. Ökad
konkurrens kan innebära negativa försäljnings- och resultateffekter för bolaget i framtiden.
Utsikter för 2017
Follicums intensiva utvecklingsskede kommer att fortsätta under året med fokus på att slutföra den kliniska
studien. Vidare kommer bolaget att fortsätta med att vidareutveckla dokumentationen för läkemedelskandidaten
FOL-005 för att skapa ett attraktivt vetenskapligt och kommersiellt underlag inför en utlicensieringsprocess.
Parallellt med den pågående studien och utlicensieringsarbetet har Follicum startat aktiviteter som kommer att bli
viktiga i den fortsatta utvecklingen av projektet, såsom formuleringsarbete för att ta fram en topikal produkt,
förstärkning av den prekliniska dokumentationen och planering för kliniska fas II-studier. Dessutom har bolaget
påbörjat utredning av verkningsmekanismen som kan skapa ytterligare värde i from av kompletterande
produktkandidater inom området. Genom den företrädesemission som genomfördes i maj 2016 har bolaget
möjlighet att genomföra stora delar av dessa aktiviteter samt även att börja utveckla ett plattformsbolag med
potential för ytterligare indikationer inom andra områden.

Utveckling av företagets verksamhet, resultat och ställning
2016-12-31
Övriga rörelseintäkter
17
Resultat efter finansiella poster
-20 537
Balansomslutning
21 399
Eget kapital
18 819
Resultat per aktie
-1,3
Soliditet %
87,9
Definitioner: se not 11

2015-12-31
325
-19 021
13 797
11 740
-1,9
85,1

2014-12-31
3 047
-6 183
25 535
24 209
-0,7
94,8

2013-12-31
618
-5 186
7 021
3 880
-37,3
55,3

Belopp i kkr
2012-12-31
90
-1 848
7 520
6 565
-15,2
87,3
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Förändring Eget kapital
Bundet eget kapital
Ingående balans
Transaktioner med ägare
Nyemission

Aktiekapital

Utvecklingsfond

1 200 388
720 233

Omföring mellan poster i eget kapital
Avsatt till fond för utvecklingsutgifter

1 342 020

Vid årets utgång

1 920 621

1 342 020

Fritt eget kapital

Överkursfond

Balanserat
resultat

Årets
resultat

Ingående balans

43 114 438

-13 553 518

-19 021 471

Transaktioner med ägare
Nyemission exkl emissionskostnader
Emissionskostnader

29 289 457
-2 393 408
-1 342 020
-19 021 471

19 021 471

Omföring mellan poster i eget kapital
Avsatt till fond för utvecklingsutgifter
Omföring av fg års resultat
Årets resultat 2016
Vid årets utgång

-20 536 742
70 010 487

-33 917 009

-20 536 742

Förslag till disposition av företagets vinst eller förlust
Styrelsen föreslår att fritt eget kapital, kronor 15 556 736, disponeras enligt följande:
Belopp i kr
Balanseras i ny räkning
Summa

15 556 736
15 556 736

Vad beträffar resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkning med
tillhörande noter

5(15)

Follicum AB (publ)
556851-4532

Resultaträkning
Belopp i kr

Not

2016-01-012016-12-31

2015-01-012015-12-31

3

16 704
16 704

325 000
325 000

4

-14 253 835
-3 219 845
-3 103 803
-20 560 779

-14 954 083
-2 548 606
-1 910 235
-19 087 924

89 360
-65 323
-20 536 742

116 574
-50 121
-19 021 471

Resultat före skatt

-20 536 742

-19 021 471

Årets resultat

-20 536 742

-19 021 471

Övriga rörelseintäkter
Rörelsens kostnader
Projektkostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Rörelseresultat
Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Resultat efter finansiella poster

5

6
7
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Balansräkning
Belopp i kr

Not

2016-12-31

2015-12-31

8

2 638 401
2 638 401

1 296 381
1 296 381

2 638 401

1 296 381

6 750
40 348
878 577
112 993
1 038 668

38 280
983 884
321 686
1 343 850

1 000 000
1 000 000

-

Kassa och bank

16 722 068

11 157 097

Summa omsättningstillgångar

18 760 736

12 500 947

SUMMA TILLGÅNGAR

21 399 137

13 797 328

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Koncessioner, patent, licenser, varumärken
samt likn rättigheter

Summa anläggningstillgångar

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

9
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Balansräkning
Belopp i kr

Not

2016-12-31

2015-12-31

1 920 621
1 342 020
3 262 641

1 200 388
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

18 819 377

11 739 837

1 324 699
78 939
1 176 122
2 579 760

1 215 025
35 867
806 599
2 057 491

21 399 137

13 797 328

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital (16 005 172 aktier, få 10 003 234 aktier)
Fond för utvecklingsutgifter
Fritt eget kapital
Överkursfond
Balanserat resultat
Årets resultat

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

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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Kassaflödesanalys
2016-01-012016-12-31

2015-01-012015-12-31

-20 536 742
-20 536 742

-19 021 471
10 175
-19 011 296

-20 536 742

-19 011 296

305 182
522 269

-635 776
732 279

-19 709 291

-18 914 793

-1 342 020

-450 108

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-1 342 020

-450 108

Finansieringsverksamheten
Nyemission
Emissionskostnader

30 009 690
-2 393 408

6 960 144
-408 152

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

27 616 282

6 551 992

Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut*

6 564 971
11 157 097
17 722 068

-12 812 909
23 970 006
11 157 097

Belopp i kr
Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m m

Not

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
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar

*inkl kortfristiga placeringar
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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). Redovisningsprinciperna är
oförändrade jämfört med föregående år.

Värderingsprinciper m m
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats utifrån anskaffningsvärden om inget annat anges
nedan.

Immateriella anläggningstillgångar
Övriga immateriella anläggningstillgångar
De immateriella tillgångar som bolaget innehar består av utgifter för uppbyggnad av bolagets
patentportfölj och redovisas till anskaffningsvärde minus ackumulerade avskrivningar och
nedskrivningar.
Vid redovisning av utgifter för patent tillämpas aktiveringsmodellen. Det innebär att utgifter som
uppkommit under utvecklingsfasen redovisas som tillgång när samtliga nedanstående förutsättningar
är uppfyllda:
- Det är tekniskt möjligt att färdigställa den immateriella anläggningstillgången så att den kan användas
eller säljas.
- Avsikten är att färdigställa den immateriella anläggningstillgången och att använda eller sälja den.
- Förutsättningar finns för att använda eller sälja den immateriella anläggningstillgången.
- Det är sannolikt att den immateriella anläggningstillgången kommer att generera framtida
ekonomiska fördelar.
- Det finns erforderliga och adekvata tekniska, ekonomiska och andra resurser för att fullfölja
utvecklingen och för att använda eller sälja den immateriella anläggningstillgången.
- De utgifter som är hänförliga till den immateriella anläggningstillgången kan beräknas på ett tillförlitligt
sätt.
I de fall utgifter för patent har finansierats med statliga stöd har ingen aktivering skett.
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Avskrivningar
Anläggningstillgångarna består av utgifter för uppbyggnad av bolagets patentportfölj. Avskrivning
kommer att ske från den tidpunkt då patent har beviljats.
Nedskrivningar - immateriella anläggningstillgångar
Vid varje balansdag bedöms om det finns någon indikation på att en tillgångs värde är lägre än dess
redovisade värde. Om en sådan indikation finns, beräknas tillgångens återvinningsvärde.
Återvinningsvärdet är det högsta av verkligt värde med avdrag för försäljningskostnader och
nyttjandevärde. Vid beräkning av nyttjandevärdet beräknas nuvärdet av de framtida kassaflöden som
tillgången väntas ge upphov till i den löpande verksamheten samt när den avyttras eller utrangeras.
Den diskonteringsränta som används är före skatt och återspeglar marknadsmässiga bedömningar av
pengars tidsvärde och de risker som avser tillgången. En tidigare nedskrivning återförs endast om de
skäl som låg till grund för beräkningen av återvinningsvärdet vid den senaste nedskrivningen har
förändrats.

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 intrumentets 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 skuldes avses ske.

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 bruttoredvisas under posten räntekostnader och liknande kostnader.
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Kundfodringar 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 fodringar. 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

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 pernsionsplaner. 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.
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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.
Bolaget har inga temporära skillnader. 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 skattefodringar 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 -57 469 387 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.

Redovisning av bidrag relaterade till anläggningstillgångar
Offentliga bidrag relaterade till tillgångar redovisas i balansräkningen genom att bidraget reducerar
tillgångens redovisade värde.

Not 2 Uppskattningar och bedömningar
Företagsledningen gör uppskattningar och antaganden om framtiden. Dessa uppskattningar kommer
sällan att motsvara det verkliga resultatet. De uppskattningar och antaganden som kan komma att
leda till risk för väsentliga justeringar i redovisade värden för tillgångar och skulder är främst värdering
av immateriella tillgångar.
Varje år prövas om det finns någon indikation på att tillgångars 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

Övriga fakturerade kostnader
Erhållna bidrag
Summa

2016-01-012016-12-31

2015-01-012015-12-31

5 400
11 304
16 704

325 000
325 000
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Not 4 Projektkostnader

Projektkostnader
Summa

2016-01-012016-12-31

2015-01-012015-12-31

-14 253 835
-14 253 835

-14 954 083
-14 954 083

Med projektkostnader avses bolagets direkta kostnader i huvudsak rörande forskning och utveckling
för projektet. Posten innefattar bl a kostnader för utförda studier och tester samt ersättningar till
underleverantörer direkt kopplade till projektet.

Not 5 Anställda och personalkostnader
Medelantalet anställda
Sverige
Totalt

2016-01-012016-12-31
2
2

Varav män
1
1

2015-01-012015-12-31
1
1

Varav män
1
1

Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader, inklusive pensionskostnader
Bolagets VD
Styrelse*
Övriga anställda
Summa
Sociala kostnader
(varav pensionskostnader 684 618 kr (få 269 843 kr) 1)

2016-01-012016-12-31
1 344 758
650 192
750 572
2 745 522
1 152 823

2015-01-012015-12-31
1 293 471
260 000
10 000
1 563 471
541 008

1) Av företagets pensionskostnader avser 540 450 kr (f.å. 269 843 kr) företagets VD, beloppet innefattar del av bonus för 2016
som engångsinsättning (230 467 kr) till pensionsföräkring. VD's totala bonus för räkenskapsåret uppgår till 285 000 kr.
I händelse av att bolagets VD sägs upp har denne rätt att erhålla ett avgångsvederlag uppgående till 6 månadslöner.
*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 180 Tsek
till styrelsens ordförande (få 180 Tsek) samt 65-80 Tsek till övriga styrelseledamöter (få 80 Tsek). Summa styrelsearvoden
uppgår till 390 Tsek (få 260 Tsek), resterande ersättningar utgör konsultarvode samt kostnadsersättningar. Arvoden och
ersättningar följer marknadsmässiga villkor.

Not 6 Ränteintäkter och liknande resultatposter
Ränteintäkter, övriga
Valutakursvinster
Summa

2016-01-012016-12-31
49 154
40 206
89 360

2015-01-012015-12-31
45 929
70 645
116 574

2016-01-012016-12-31
-65 323
-65 323

2015-01-012015-12-31
-50 121
-50 121

Not 7 Räntekostnader och liknande resultatposter
Valutakursförluster
Summa
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Not 8 Koncessioner, patent, licenser, varumärken och likn rättigheter
2016-12-31

2015-12-31

1 296 381
1 342 020
2 638 401

856 448
450 108
-10 175
1 296 381

2016-12-31
1 000 000
1 000 000

2015-12-31
18 000 000
-18 000 000
-

2016-12-31

2015-12-31

Övriga garanti Sparbanken Skåne

50 000

50 000

Summa ställda säkerheter

50 000

50 000

Ackumulerade anskaffningsvärden
-Vid årets början
-Årets anskaffning
-Nedskrivning av varumärke
Redovisat värde vid årets slut

Not 9 Kortfristiga placeringar
Vid årets början
-Tillkommande placeringar
-Omklassificering kassa, bank

Avser kontanta medel bundna t o m 2017-06-28

Not 10 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser
Ställda säkerheter
För egna skulder och avsättningar
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Not 11 Nyckeltalsdefinitioner
Övriga rörelseintäkter
Erhållna bidrag och fakturerade kostnader.
Balansomslutning:
Totala tillgångar.
Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före extraordinära intäkter och kostnader
Eget kapital
Företaget nettotillgångar, dvs skillnaden mellan tillgångar och skulder.
Resultat per aktie
Periodens resultat dividerat med antal aktier.
Soliditet:
(Totalt eget kapital + 78 % av obeskattade reserver) / Totala tillgångar.

Underskrifter
Lund 2017-03-27

Fredrik Buch
Styrelseordförande

Jan Alenfall
Verkställande direktör

Claus Andersson
Styrelseledamot

Lars Bruzelius
Styrelseledamot

Jürgen Heitman
Styrelseledamot

Anna Hultgårdh Nilsson
Styrelseledamot

Vår revisionsberättelse har lämnats den 2017-04-04
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Anders Brofors Ekblom
Auktoriserad revisor
Huvudansvarig revisor

Pär Hammensjö
Auktoriserad revisor

Revisionsberättelse
Till bolagsstämman i Follicum AB (publ), org.nr 556851-4532.

Rapport om årsredovisningen
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Follicum AB (publ) för år 2016. [Bolagets årsredovisning ingår på
sidorna 1-15 i detta dokument.]
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla
väsentliga avseenden rättvisande bild av Follicum AB (publ)s finansiella ställning per den 31 december 2016 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.

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 (publ) 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
Den andra informationen består av rapport från företagsledningen sidorna II-IV. 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.

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 på fel.
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 än 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 på fel, 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 fel och anses vara väsentliga om de
enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i
årsredovisningen.
Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning
under hela revisionen. Dessutom:

•

identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller på fel, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och
inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden.
Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig
felaktighet som beror på fel, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga
utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.

•

skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna kontroll som har betydelse för vår revision för att
utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala oss
om effektiviteten i den interna kontrollen.

•

utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens och
verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.

•

drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande direktören använder antagandet om
fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade
revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller
förhållanden som kan leda till betydande tvivel om bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar
slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten
på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är
otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis som
inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att
ett bolag inte längre kan fortsätta verksamheten.

•

utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen, däribland
upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett
sätt som ger en rättvisande bild.

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten
för den. Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de betydande brister
i den interna kontrollen som vi identifierat.

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 (publ) för år 2016 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 (publ) 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.

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.
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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.
Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder vi professionellt omdöme och har en
professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och förslaget till
dispositioner av bolagets vinst eller förlust grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka
tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på vår professionella bedömning med utgångspunkt i risk
och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är
väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för bolagets situation. Vi
går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta
för vårt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner
beträffande bolagets vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.
Lund den 4 april 2017
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Anders Brofors Ekblom
Auktoriserad revisor
Huvudansvarig revisor

Pär Hammensjö
Auktoriserad revisor
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