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Delårsrapport 1 januari-30 september 2022
Sammanfattning av delårsrapporten

Under perioden har bolaget drivit en Fas III-studie från start till mål med AKP02, bolagets
läkemedelskandidat mot lindrig till medelsvår psoriasis. Den 28 oktober meddelades att
signifikanta resultat kan utläsas jämfört med placebo men att likvärdig effekt (”non-inferiority”)
med referensprodukten inte uppnåddes. Fortsatt arbete pågår för att realisera värdet av AKP02-
projektet. Styrelsen har påbörjat arbetet med att finansiera verksamhetens kommande fas.

Tredje kvartalet (jul-sep)   Rapportperioden (jan-sep) 
Nettoomsättning 0 tkr (15 270) Nettoomsättning 0 tkr (15 376)
Rörelseresultat -12 224 tkr (3 384) Rörelseresultat -32 496 tkr (-9 348)
Resultat per aktie före och efter utspädning
-0,42 SEK (0,12)

Resultat per aktie före och efter utspädning -1,12 SEK (-0,33)           
                                                                                     

Utvalda finansiella data i sammandrag

 2022
Jul-sep

2021
Jul-sep

2022
Jan-sep

2021
Jan-sep

2021
Jan-dec

Nettoomsättning, tkr - 15 270 - 15 376 15 376
Rörelseresultat, tkr -12 224 3 384 -32 496 -9 348 -21 384
Resultat efter skatt, tkr -12 197 3 456 -32 425 -9 276 -21 291
Balansomslutning, tkr 24 948 61 692 24 948 61 692 55 020
Periodens kassaflöde, tkr -6 850 6 418 -32 666 -4 759 -12 996
Periodens kassaflöde per aktie (SEK) -0,24 0,23 -1,13 -0,17 -0,46
Likvida medel, tkr 18 641 59 544 18 641 59 544 51 307
Resultat per aktie före och efter utspädning (SEK) -0,42 0,12 -1,12 -0,33 -0,75
Eget kapital per aktie (SEK) 0,40 1,91 0,40 1,91 1,50
Soliditet, % 46,66% 88,15% 46,66% 88,15% 79,11%

Företaget i korthet

Lipidor AB (publ), org. nr. 556779-7500 är ett svenskt aktiebolag med säte i Stockholm. Adressen
till bolaget är Lipidor AB, Svärdvägen 13, 182 33 Danderyd. Lipidor är ett
läkemedelsutvecklingsbolag med en pipeline av läkemedelsutvecklingsprojekt i preklinisk och
klinisk fas. Bolaget utvecklar läkemedel för behandling av hudsjukdomar som psoriasis, acne
vulgaris, bakteriella hudinfektioner och atopisk dermatit genom omformulering av välbeprövade
läkemedelssubstanser.

Under 2019 bildades dotterföretaget Emollivet AB med inriktning på djurvårdsvårdsprodukter
baserade på Lipidors formuleringsplattform AKVANO®.
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Väsentliga händelser under det tredje kvartalet (jul-sep)
Den 1 juli fattade styrelsen beslut om tilldelning av totalt 162 500 personaloptioner till
deltagarna i det av årsstämman 2022 beslutade långsiktiga prestationsbaserade
incitamentsprogram LTI 2022:1 för medarbetare i bolaget. Vidare beslutades om tilldelning
av 427 115 teckningsoptioner till Lipidor AB.
Den 11 juli meddelades att den sista patienten inkluderats i den pågående Fas III-studien
med AKP02 mot lindrig till medelsvår psoriasis. 
Den 23 augusti meddelades att samtliga patienter inkluderade i bolagets Fas III-studie med
AKP02 är färdigbehandlade. Det innebär att datan kan sammanställas och därefter
analyseras.
Den 25 augusti meddelades att Charlotta Ekman utsetts till ny CFO för Lipidor. I rollen som
CFO kommer Charlotta också att ingå i Lipidors ledningsgrupp. Hon tillträder den 1
oktober. 
Den 29 september meddelades att bolagets tidsplan för Fas III-studien med AKP02 för
behandling av psoriasis har uppdaterats och att bolaget beräknas kunna presentera
studiens topline resultat under oktober månad.

Väsentliga händelser under rapportperioden
Den 26 januari 2022 meddelades att de första patienterna har inkluderats i en klinisk Fas
III-studie med AKP02 kutan spray (kalcipotriol+ betametason dipropionat 0,005 %/0,05 %)
mot lindrig till medelsvår psoriasis. Studien genomförs under första halvåret 2022.
Den 3:e mars 2022 meddelades att dotterföretaget Emollivet AB lanserar COMBI - en
antiseptisk mjukgörande spray för hästar med mugg, rasp och skorv. Produkten finns
tillgänglig att köpa via Emollivets e-handel. www.emollivet.se
Den 15:e mars 2022 meddelades att dotterföretaget Emollivet AB genomför
finansieringsrunda. Nyemissionen, som är en företrädesemission till befintliga ägare,
uppgår till 5 miljoner kronor. Lipidor har tecknat del av emissionsvolymen, en investering
på 2,92 MSEK.
Den 20 maj meddelades att hälften av patienterna är rekryterade i Fas lll-studien med
AKP02 hudspray mot lindrig till medelsvår psoriasis. 

Väsentliga händelser efter rapportperioden
Den 7:e oktober meddelades att Lipidors dotterföretag Emollivet AB, som tidigare i år
lanserade Emollivet COMBI – en antiseptisk mjukgörande spray för hästar med mugg, rasp
och skorv, uppnått milstolpen att sälja 1 000 produkter. Bolaget förbereder nu för
uppskalad produktion för att möta den stora efterfrågan.
Den 28 oktober meddelades att bolagets Fas III-studie visade att AKP02 har klart bättre
effekt än placebo vid behandling av psoriasis. Studiens primära mål att uppnå likvärdig
terapeutisk effekt (”non-inferiority”) jämfört med referensprodukten uppnåddes dock inte.
Den 15 november gav bolaget en uppdatering med anledning av studieutfallet. Bolagets
bedömning är att AKP02 fortfarande har en betydande potential och målet är fortsatt att
realisera det värdet. Ett intensivt arbete pågår för att utreda förutsättningarna för detta
vilket inkluderar strategi och finansiering.

http://www.emollivet.se/
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VD har ordet
Under det tredje kvartalet har huvudfokus varit på vår kliniska Fas III-studie med
kombinationspreparatet AKP02 för behandling av psoriasis. Efter periodens utgång, den 28
oktober, meddelade vi att studien inte uppnådde kriteriet likvärdig terapeutisk effekt (”non-
inferiority”) vid behandling av psoriasis jämfört med den marknadsledande referensprodukten.

Studieresultaten visar dock att AKP02 har god effekt i jämförelse med placebo och det finns stöd
för att hävda effekt i paritet med andra psoriasisprodukter. Vår bedömning är att AKP02
fortfarande har en betydande potential och målet är fortsatt att realisera det värdet. Ett intensivt
arbete pågår för att utreda förutsättningarna för vägen framåt vilket inkluderar strategi och
finansiering.

Pågående dialog med RELIFE
Dialog fortgår med vår kommersiella partner RELIFE, ett bolag i Menarini-gruppen, som har tagit
del av vår slutsats att såväl AKVANO®-teknologin och den specifika formuleringen i AKP02
fungerar och dessutom står sig väl i jämförelser med andra psoriasisprodukter. Diskussionerna
innefattar regulatoriska och marknadsmässiga avväganden.

Tilltro till AKVANO®
Jag vill understryka att vi har fortsatt hög tilltro till vår formuleringsplattform AKVANO®. Detta
baserar vi bland annat på att Fas III-studien av psoriasiskandidaten AKP01 visade positiva
resultat. Det är också glädjande att vi nyligen kunde lämna in en prioritetsansökan till det
europeiska patentverket (European Patent Office, EPO) avseende en utvidgning av AKVANO®-
plattformen.

Dessutom har dotterbolaget Emollivet lanserat sin andra hudvårdande produkt för djur och visar
att AKVANO®-teknologin lämpar sig utmärkt för dessa applikationer. Försäljningen har under
perioden utvecklats positivt och Emollivet förbereder en uppskalad produktion.

Portfölj med flera program och betydande marknadspotential
Lipidors styrelse utreder olika alternativ för att finansiera bolagets fortsatta verksamhet och
arbetet kring AKP02. Styrelsens uppfattning är att projektportföljen innehåller flera program med
betydande marknadspotential och därmed stora värden. Detta gäller bland annat programmet
inom acne-området samt övriga projekt där bolaget har eller söker samarbetspartners.

Fortsatt optimistisk
Trots motgången med Fas III-studien av AKP02 är jag fortsatt optimistisk. Nu blickar vi framåt och
ett gediget arbete kring strategi, affärsplan, kostnader och finansiering pågår. Vi arbetar
lösningsorienterat och faktabaserat med målsättningen att tillvarata bolagets möjligheter och
realisera projektportföljens värde på bästa sätt.

Jag vill tacka alla långsiktiga aktieägare, samarbetspartners och medarbetare för ett fortsatt stöd.

Stockholm den 23 november 2022

Ola Holmlund

Verkställande direktör
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Kommande informationstillfällen
Bokslutskommuniké 2022                                           22 februari 2023

Årsredovisning 2022                                                   April 2023                                        

Delårsrapport januari – mars 2023                             11 maj 2023

Delårsrapport januari – juni 2023                               23 augusti 2023

Delårsrapport januari – september 2023                    22 november 2023

Kontaktuppgifter
Lipidor AB (Org. Nr. 556779-7500)

VD, Ola Holmlund

Telefon: +46 (0) 725-07 03 69

e-mail: ola.holmlund@lipidor.se

Svärdvägen 13

182 33   Danderyd

Certified adviser

Erik Penser Bank AB

Apelbergsgatan 27, Box 7405

103 91  Stockholm

Hemsida: www.penser.se

Offentliggörande

Informationen lämnades genom VD:s försorg den 23 november 2022, klockan 08:30 (CEST).

Risker och osäkerheter i sammandrag
Befintliga likvida medel vid tidpunkten för avgivandet av denna finansiella rapport säkerställer
inte finansieringen för kommande tolv månader. Bolaget har inga löpande intäkter och är därför i
behov av kapitaltillskott. Styrelsen har initierat arbetet för att finansiera bolagets nästa fas. Även
om det finns tekniska och marknadsmässiga förutsättningar för bolagets verksamhet är det i sig
ingen garanti för att kapital tillskjuts bolaget vid de tillfällen då bolaget har behov (se även not 7). 

Rysslands invasion av Ukraina har försämrat det säkerhetspolitiska läget i vår omvärld och skapat
stor osäkerhet på de finansiella marknaderna. För ytterligare information om risker och
osäkerheter hänvisas till Lipidors Årsredovisning för 2021 samt Lipidors Bolagsbeskrivning den 20
september 2019 på bolagets hemsida: www.lipidor.se

 

mailto:ola.holmlund@lipidor.se
http://www.lipidor.se/
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Aktier
Den 1 januari 2022 respektive på balansdagen den 30 september 2022 uppgick totalt antal aktier
till 28 976 863.

Bolagets aktie noterades vid Nasdaq First North Growth Market den 27 september 2019.

Stängningskursen för bolagets aktie på rapportperiodens sista handelsdag den 30 september 2022
uppgick till 7,90 SEK.

Aktieägare den 30 september 2022

 Antal aktier Röster %
Cerbios-Pharma SA 4 483 250 15,47
Råsunda Förvaltning AB 3 812 500 13,16
Nordnet Pensionsförsäkring AB 1 633 602 5,64
Aurena Laboratories 1 621 250 5,59
Avanza Pension AB 1 061 804 3,66
Övriga aktieägare 16 364 467 56,48
Totalt 28 976 863 100,00
   

Finansiell utveckling

Rörelsens intäkter

Lipidors intäkter består av licensintäkter, dels vid avtalstecknande och dels ersättningar vid
uppnådda milstolpar. Bolagets övriga intäkter utgörs av sjuklöneersättning.

Resultat och finansiell ställning - tredje kvartalet (jul-sep)

Rörelsens nettoomsättning uppgick till 0 (15 270) tkr och övriga rörelseintäkter uppgick till 0 (0)
tkr. 

Rörelsens kostnader uppgick till 12 245 (11 886) tkr varav personalkostnader uppgick till 3 184    
 (2 469) tkr. 

Övriga externa kostnader uppgick till 9 404 (9 392) tkr huvudsakligen avseende leasingkostnader
för maskinell utrustning för CMC hos Aurena Laboratories AB, patentkostnader, konsult- och
utvecklingskostnader för bolagets pågående projekt, extern kommunikation och marknadsföring,
samt administrationskostnader.

Rörelseresultatet uppgick till -12 224 (3 384) tkr och resultat efter finansiella poster uppgick till  
-12 197 (3 456) tkr. Resultat efter skatt uppgick till -12 197 (3 456) tkr. Resultat per aktie före och
efter utspädning uppgick till -0,42 (0,12) SEK.

Kassaflödet under perioden uppgick till -6 850 (6 418) tkr. Kassaflöde per aktie uppgick till -0,24
(0,23) SEK. 

Resultat och finansiell ställning - rapportperioden (jan-sep)

Rörelsens nettoomsättning uppgick till 0 (15 376) tkr och övriga rörelseintäkter uppgick till 21 (0)
tkr. 

Rörelsens kostnader uppgick till 32 517 (24 724) tkr varav personalkostnader uppgick till 8 885  
(6 654) tkr. 



Lipidor AB Delårsrapport jan-sep 2022 Sida 6 av 16

Övriga externa kostnader uppgick till 23 432 (18 014) tkr huvudsakligen avseende
leasingkostnader för maskinell utrustning för CMC hos Aurena Laboratories AB, patentkostnader,
konsult- och utvecklingskostnader för bolagets pågående projekt, extern kommunikation och
marknadsföring, samt administrationskostnader.

Rörelseresultatet uppgick till -32 496 (-9 348) tkr och resultat efter finansiella poster uppgick till
-32 425 (-9 276) tkr. Resultat efter skatt uppgick till -32 425 (-9 276) tkr. Resultat per aktie före
och efter utspädning uppgick till -1,12 (-0,33) SEK.

Kassaflödet under perioden uppgick till -32 666 (-4 759) tkr. Kassaflödet under rapportperioden
har påverkats negativt avseende investeringar i dotterföretaget Emollivet AB uppgående till 2 920
tkr samt inventarier uppgående till 459 tkr. 

Kassaflöde per aktie uppgick till -1,13 (-0,17) SEK. 

Likvida medel per den 30 september 2022 uppgick till 18 641 tkr jämfört med 51 307 tkr den 31
december 2021.

Bolagets egna kapital uppgick per den 30 september 2022 till 11 640 tkr jämfört med 43 525 tkr
den 31 december 2021. Eget kapital per aktie uppgick per den 30 september 2022 till 0,40 SEK
jämfört med 1,50 SEK den 31 december 2021.

Bolagets soliditet uppgick per den 30 september 2022 till 46,66% jämfört med 79,11% per den 31
december 2021.

Resultatutvecklingen följer förväntningar enligt budget avseende kostnader för pågående
forskning och utveckling samt kommersialisering av spraybara produkter för administration på
huden. Huvudsakliga kostnader avser den avslutade kliniska Fas lll-studien med Lipidors
läkemedelskandidat AKP02 mot psoriasis, leasingkostnader för maskinell utrustning för CMC hos
Aurena Laboratories AB samt externa kommunikations- och marknadsföringskostnader.

Övriga externa kostnader har ökat jämfört med föregående år föranlett av den pågående kliniska
Fas III-studien, ökade leasingkostnader för maskinell utrustning för CMC och valideringsbatcher,
uppsättning av analysmetoder samt råvaruanalyser hos Aurena Laboratories AB, samt
ökade patent- och utvecklingskostnader i bolagets prekliniska och kliniska program.
Personalkostnader har ökat föranlett av rekrytering samt utfärdande av personaloptioner.
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Resultaträkning
tkr 2022

Jul-sep
2021

Jul-sep
2022

Jan-sep
2021

Jan-sep
2021

Jan-dec
Nettoomsättning - 15 270 - 15 376 15 376
Övriga intäkter 21 - 21 - 223
Summa intäkter 21 15 270 21 15 376 15 599
Övriga externa kostnader -8 991 -9 392 -23 432 -18 014 -28 260
Personalkostnader -3 184 -2 469 -8 885 -6 654 -8 612
Avskrivningar -70 -25 -200 -56 -111
Rörelseresultat -12 224 3 384 -32 496 -9 348 -21 384
Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter 27 72 71 72 93
Resultat före skatt -12 197 3 456 -32 425 -9 276 -21 291
Inkomstskatt - - - - -
PERIODENS RESULTAT* -12 197 3 456 -32 425 -9 276 -21 291
Resultat per aktie 
SEK      
 
Resultat per aktie före utspädning -0,42 0,12 -1,12 -0,33 -0,75
Resultat per aktie efter utspädning** -0,42 0,12 -1,12 -0,33 -0,75
Antal aktier, vägt genomsnitt 28 976 863 28 396 863 28 976 863 28 396 863 28 454 863
Antal aktier vid rapportperiodens slut 28 976 863 28 396 863 28 976 863 28 396 863 28 976 863

*Periodens resultat motsvarar periodens totalresultat.

**Det finns inga utspädningseffekter.

Den 30 september 2022 uppgick antalet stamaktier till 28 976 863 med en röst per aktie.
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Balansräkning
tkr Not 2022-09-30 2021-09-30 2021-12-31
     
Tillgångar
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier 1 191 391 932
Finansiella anläggningstillgångar
Aktier i dotterföretag 3 3 755 835 835
Summa anläggningstillgångar 4 946 1 226 1 767
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar - - 277
Övriga fordringar 816 565 1 105
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 545 357 564
Summa kortfristiga fordringar 1 361 922 1 946
Kassa och bank  18 641 59 544 51 307
Summa omsättningstillgångar  20 002 60 466 53 253
SUMMA TILLGÅNGAR  24 948 61 692 55 020
Eget kapital och skulder
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital  1 449 1 420 1 449
Summa bundet eget kapital 1 449 1 420 1 449
Fritt eget kapital
Överkursfond 136 366 134 694 135 826
Balanserat resultat -93 750 -72 459 -72 459
Periodens resultat -32 425 -9 276 -21 291
Summa fritt eget kapital  10 191 52 959 42 076
Summa eget kapital 11 640 54 379 43 525
Skulder
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 2 520 1 291 2 329
Övriga kortfristiga skulder 350 151 156
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 10 438 5 871 9 010
Summa kortfristiga skulder  13 308 7 313 11 495
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 24 948 61 692 55 020
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Eget kapital
tkr Bundet eget

kapital
Fritt eget
kapital

 Aktiekapital Överkursfond Balanserat
resultat 

Periodens
resultat

Totalt
eget

kapital
Ingående eget kapital
2021-01-01

1 420 134 694 -56 254 -16 204 63 655

Omföring föregående års resultat  -16 204 16 204 0
Periodens resultat  -9 276 -9 276
Utgående eget kapital
2021-09-30

1 420 134 694 -72 458 -9 276 54 379

 
Ingående eget kapital
2021-01-01

1 420 134 694 -56 254 -16 204 63 655

Omföring föregående års resultat  -16 204 16 204 0
Periodens resultat  -21 291 -21 291
Transaktioner med aktieägare  
Nyemission inlösen
teckningsoptioner

29 1 131 1 160

Utgående eget kapital
2021-12-31

1 449 135 825 -72 458 -21 291 43 525

    
ingående eget kapital
2022-01-01

1 449 135 825 -72 458 -21 291 43 525

Omföring föregående års resultat  -21 291 21 291 0
Periodens resultat  -32 425 -32 425
Transaktioner med aktieägare  
Incitamentsprogram - värde på
anställdas tjänstgöring

 541 541

Utgående eget kapital
2022-09-30

1 449 136 366 -93 750 -32 425 11 640
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Kassaflödesanalys
tkr 2022

Jul-sep
2021

Jul-sep
2022

Jan-sep
2021

Jan-sep
2021

Jan-dec
Den löpande verksamheten
Rörelseresultat -12 224 3 384 -32 496 -9 348 -21 384
Erhållna/Betalda räntor 27 72 71 72 93
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 
       avskrivningar 70 25 200 56 111
aktierelaterade personalkostnader 541 - 541 - -
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar -11 586 3 481 -31 684 -9 220 -21 180
av rörelsekapital
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning/Minskning av kortfristiga fordringar -221 144 585 -452 -1 476
Ökning/minskning av kortfristiga skulder 4 957 2 793 1 812 5 092 9 274

  
Kassaflöde från den löpande verksamheten -6 850 6 418 -29 287 -4 580 -13 382
Investeringsverksamheten
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar - - -2 920 - -
Förvärv av materiella anläggningstillgångar - - -459 -179 -774
Kassaflöde från investeringsverksamheten 0 0 -3 379 -179 -774
Finansieringsverksamheten
Nyemission - - - - 1 160
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -0 0 0 0 1 160
Periodens kassaflöde -6 850 6 418 -32 666 -4 759 -12 996
Likvida medel vid periodens början 25 491 53 126 51 307 64 303 64 303
LIKVIDA MEDEL VID PERIODENS SLUT 18 641 59 544 18 641 59 544 51 307
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Not 1 Redovisningsprinciper
Denna finansiella rapport har upprättas i enlighet med RFR 2, Redovisning för juridiska personer
och Årsredovisningslagen. Tillämpningen av RFR 2 innebär att Lipidor tillämpar samtliga av EU
antagna IFRS och uttalanden så långt detta är möjligt inom ramen för årsredovisningslagen,
tryggandelagen och med hänsyn till sambandet mellan redovisning och beskattning. Att upprätta
finansiella rapporter i överensstämmelse med RFR 2 kräver användning av en del viktiga
uppskattningar av olika posters värden och bedömningar av principer för redovisningsändamål. 

Lipidor har tillämpat samma redovisningsprinciper i denna finansiella rapport som i den senaste
årsredovisningen.

Lipidor har inte några transaktioner att redovisa i övrigt totalresultat varför en upplysning om det
lämnas under resultaträkningen.

Under juni månad 2019 bildades dotterföretaget Emollivet AB, org. nr. 559210-4359, med säte i
Göteborg. Konsolidering har ej skett med stöd av årsredovisningslagen 7 kap. 3a §. Emollivet AB
ägs till 51,79 procent av Lipidor AB (Not 2).  

För ytterligare redovisningsprinciper hänvisas till bolagets årsredovisning för 2021. 

Belopp redovisas i tusental svenska kronor (tkr) om inte annat anges. Siffor inom parentes anger
utfall för motsvarande period föregående år.

Not 2 Transaktioner med närstående
Under rapportperioden har arvoden fakturerats vilka belastat periodens resultat enligt följande:

Styrelsens ordförande, Fredrik Sjövall genom Axelero AB 19 tkr, och bolagets tidigare CFO,
Michael Owens genom M Owens Management Consulting AB 118 tkr. Fakturerade arvoden avser i
huvudsak marknadsföring, lednings-och ekonomifunktionerna.

Styrelsearvoden har utbetalats i enlighet med beslut på årsstämman.

Det har i övrigt inte skett några väsentliga transaktioner med närstående. 

Not 3 Aktier i dotterföretag
Dotterföretaget Emollivet AB bildades under juni månad 2019. 

Stina Linge är verkställande direktör. Bolaget har två anställda.

Bolaget har kontor i Göteborg.

Under det första kvartalet 2022 har Emollivet genomfört en företrädesemission till befintliga
ägare som uppgick till 5 miljoner kronor. Moderbolaget har investerat 2,9 MSEK i Emollivets
nyemission. Emissionen registrerades av Bolagsverket 2022-05-10.
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Lipidors kapitaltillskott och ägarandel i Emollivet AB framgår av nedanstående tabell:

Namn Org. Nr. Säte, land Antal
aktier*

Ägarandel % Bokfört värde
(tkr)

2022-09-30

Bokfört värde
(tkr)

2021-12-31
Emollivet AB 559210-4359 Göteborg,

Sverige
- - -

Bolagets
grundande

800 80 80

Nyemission 2019 100 500 500
Nyemission 2020   51  255 255
Nyemission 2022   292  2 920 0
Totalt    1 243  51,79 3 755 835

*Totalt antal aktier i Emollivet AB uppgår till 2 400 st. 

Not 4 Härledning av vissa alternativa nyckeltal
 2022

Jul-sep
2021

Jul-sep
2022

Jan-sep
2021

Jan-sep
2021

Jan-dec
      
Kassaflöde per aktie
Periodens kassaflöde, tkr -6 850 6 418 -32 666 -4 759 -12 996
Genomsnittligt antal aktier 28 976 863 28 396 863 28 976 863 28 396 863 28 454 863
Kassaflöde per aktie (SEK) -0,24 0,23 -1,13 -0,17 -0,46
Eget kapital per aktie
Eget kapital, tkr 11 640 54 379 11 640 54 379 43 525
Antal aktier vid periodens utgång 28 976 863 28 396 863 28 976 863 28 396 863 28 976 863
Eget kapital per aktie (SEK) 0,40 1,91 0,40 1,91 1,50
Soliditet
Eget kapital, tkr 11 640 54 379 11 640 54 379 43 525
Summa eget kapital och skulder, tkr 24 948 61 692 24 948 61 692 55 020
Soliditet, % 46,66% 88,15% 46,66% 88,15% 79,11%
      

Not 5 Väsentliga händelser efter rapportperioden
Den 7:e oktober meddelades att Lipidors dotterföretag Emollivet AB, som tidigare i år
lanserade Emollivet COMBI – en antiseptisk mjukgörande spray för hästar med mugg, rasp
och skorv, uppnått milstolpen att sälja 1 000 produkter. Bolaget förbereder nu för
uppskalad produktion för att möta den stora efterfrågan.
Den 28 oktober meddelades att bolagets Fas III-studie visade att AKP02 har klart bättre
effekt än placebo vid behandling av psoriasis. Studiens primära mål att uppnå likvärdig
terapeutisk effekt (”non-inferiority”) jämfört med referensprodukten uppnåddes dock inte.
Den 15 november gav bolaget en uppdatering med anledning av studieutfallet. Bolagets
bedömning är att AKP02 fortfarande har en betydande potential och målet är fortsatt att
realisera det värdet. Ett intensivt arbete pågår för att utreda förutsättningarna för detta
vilket inkluderar strategi och finansiering.

Not 6 Aktiebaserade incitamentsprogram
Lipidor har två aktiva incitamentsprogram, LTI 2021:1 samt LTI 2022:1, avseende
personaloptioner. Syftet med programmen är att skapa förutsättningar för att behålla samt öka
motivationen hos ledande befattningshavare, anställda och nyckelpersoner i bolaget.
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För båda programmen gäller att varje tilldelad, intjänad och villkorsuppfylld personaloption ger
rätt till att förvärva aktier i Lipidor till en teckningskurs motsvarande aktiens kvotvärde.
Programmen ger även deltagarna möjlighet att välja att delvis tilldelas syntetiska optioner som
ger rätt till kontant ersättning i stället för aktier. Personaloptionerna kostnadsförs under
intjänandetiden utan påverkan på bolagets kassaflöde.

Avsättningen för sociala avgifter baseras på optionernas verkliga värde, det vill säga summan av
optionernas realvärde och tidsvärde. De totala kostnaderna för sociala avgifter beror dels på
deltagarens anställningsförhållande, dels hur många optioner eller syntetiska optioner som tjänas
in, dels på värdet av den förmån som deltagaren slutligen erhåller, det vill säga. optionernas eller
de syntetiska optionernas värde vid utnyttjandet år 2024 respektive år 2025. Sociala avgifter
kommer att kostnadsföras i resultaträkningen under intjänandeperioden.

Bolaget avser att säkra hela kostnaden för sociala avgifter genom teckningsoptioner, vilka kan
komma att utnyttjas av en finansiell mellanhand i samband med utnyttjandet av
personaloptionerna. Om bolaget väljer att genomföra sådana säkringsåtgärder kommer inte de
sociala avgifterna att påverka bolagets kassaflöde.

LTI 2021:1
Innefattar 144 562 teckningsoptioner, varav 110 000 (90 000 är tilldelade) teckningsoptioner har
emitterats för att säkerställa leverans av aktier, teckningsoptioner eller kontant vederlag till
deltagarna i LTI 2021:1 enligt villkoren för programmet, och 34 562 teckningsoptioner har
emitterats för säkring av bolagets exponering mot kostnader för sociala avgifter som kan uppstå
till följd av utnyttjandet av personaloptioner. Aktiekapitalet kan öka med högst 7228,1 kronor.

LTI 2022:1
Innefattar 427 115 teckningsoptioner, varav 325 000 teckningsoptioner emitterats för att
säkerställa leverans av aktier, teckningsoptioner eller kontant vederlag till deltagarna i LTI 2022:1
enligt villkoren för programmet, och 102 115 teckningsoptioner har emitterats för säkring av
bolagets exponering mot kostnader för sociala avgifter som kan uppstå till följd av utnyttjandet av
personaloptioner. Aktiekapitalet kan öka med högst 21 355,75 kronor.

Inom ramen för LTI 2022:1 tilldelades 162 500 personaloptioner i juli 2022. Det motsvarar 50%. 

Serie Teckningsperiod Antal tilldelade
Personaloptioner

Totalt antal
Teckningsoptioner

LTI 2021:1 2024-05-01- 2024-05-31 90 000 144 562
LTI 2022:1 2025-05-01-2025-05-31 162 500 427 115
 Totalt  252 500 571 641

   

Utspädning
Per den 30 september fanns med anledning av LTI 2021:1 och LTI 2022:1 sammanlagt 571 641
teckningsoptioner varav 136 677 utfärdats för att säkra exponering mot sociala avgifter. Den
maximala utspädningen från de utestående teckningsoptionerna är 1,93%. Baserat på totalt antal
tilldelade personaloptioner blir utspädningen cirka 0,87%.

Not 7 Finansiering av verksamheten framåt
Den 28 oktober meddelades att bolagets Fas III-studie avseende AKP02 inte nådde studiens
primära mål. Bolaget har därefter kommunicerat att man fortsatt bedömer att AKP02 har en
betydande potential och att bolaget framåt har som målsättning att realisera det värdet. 
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Mot bakgrund av detta har bolaget initierat ett arbete kring ny strategi samt hur verksamheten
ska finansieras framåt. Bolaget har för närvarande inga löpande intäkter och bedöms ej heller
generera positiva kassaflöden från den löpande verksamheten i närtid. Dessa omständigheter i
kombination med att bolagets befintliga likvida medel betyder att finansieringen för de kommande
tolv månaderna inte är säkerställd vid tidpunkten för avgivandet av denna rapport. 

Styrelsens och verkställande direktörens bedömer att, givet att det arbete avseende strategi och
finansiering som initierats fortlöper enligt plan, kommer bolaget kunna säkerställa nödvändig
likviditet för en fortsatt drift av verksamheten under minst de kommande tolv månaderna.
Delårsrapporten har mot bakgrund av denna bedömning, upprättats i linje med
fortlevnadsprincipen med antagandet om att företaget har förmåga att fortsätta driften under den
kommande 12 månadersperioden. 

Skulle avgörande förutsättningar ej infrias, föreligger en risk rörande bolagets fortsatta drift.
Detta medför sammantaget att det föreligger förhållanden som kan ge upphov till betydande risk
beträffande företagets förmåga att fortsätta verksamheten.
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Finansiella definitioner
Alternativa nyckeltal anges då de i sina sammanhang kompletterar de mått som definieras i
tillämpliga regler för finansiell rapportering. Utgångspunkten för lämnade alternativa nyckeltal är
att de används av företagsledningen för att bedöma den finansiella utvecklingen och därmed
anses ge analytiker och andra intressenter värdefull information. Nedan lämnas definitioner på
samtliga använda alternativa nyckeltal.

 

Nyckeltal Definition Motivering
Antal aktier Antal aktier vid periodens slut Relevant vid beräkning av 

eget kapital per enskild aktie
Balansomslutning Summa tillgångar vid periodens slut Relevant vid beräkning

av soliditet
Eget kapital per aktie Summa eget kapital genom antal aktier Mått för att beskriva 

vid periodens slut eget kapital per aktie
Genomsnittligt antal aktier Genomsnittligt antal utestående Relevant vid beräkning av

aktier under rapportperioden resultat per aktie
Nettoomsättning Omsättning för perioden Värdet av försäljning av 

varor och tjänster
Rapportperiod 1 januari-30 september 2022 Förklaring av period som 

delårsrapporten omfattar
Resultat per aktie Periodens resultat dividerat med Mått för att beskriva

genomsnittligt antal aktier resultat per enskild aktie
Soliditet Summa eget kapital som procent av Mått för att bedöma

summa tillgångar bolagets möjligheter att
uppfylla sina 
finansiella åtaganden

Intygande

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att denna rapport ger en rättvisande översikt av
bolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och
osäkerhetsfaktorer som bolaget står inför.

 

Stockholm den 23 november 2022

  

Fredrik Sjövall          Denis Angioletti          Gunilla Lundmark         Ola Flink     

Ordförande               Ledamot                      Ledamot                        Ledamot        

Otto Skolling                             Ola Holmlund 

Ledamot                                    Verkställande direktör
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Revisors granskningsrapport
Lipidor AB, org-nr: 556779-7500

Inledning
Vi har utfört en översiktlig granskning av den finansiella delårsinformationen i sammandrag
(delårsrapport) för Lipidor AB per 30 september 2022 och den niomånadersperiod som slutade per
detta datum. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta och
presentera denna finansiella delårsinformation i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen.
Vårt ansvar är att uttala en slutsats om denna delårsrapport grundad på vår översiktliga
granskning.

Den översiktliga granskningens inriktning och omfattning
Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med International Standard on Review
Engagements ISRE 2410 Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd av
företagets valda revisor. En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand
till personer som är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk
granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en
annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning
som en revision enligt ISA och god revisionssed i övrigt har. De granskningsåtgärder som vidtas
vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för oss att skaffa oss en sådan säkerhet att vi blir
medvetna om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision
utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet
som en uttalad slutsats grundad på en revision har.

Slutsats
Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger
oss anledning att anse att delårsrapporten inte, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med IAS
34 och årsredovisningslagen.

Väsentliga osäkerhetsfaktorer avseende antagandet om fortsatt drift

Vi vill fästa uppmärksamheten på informationen i not 7 där det framgår att bolaget inte uppnådde
det primära målet i FAS III-studien avseende AKP02. Styrelsen och den verkställande direktören
har bedömt att, givet att det arbete som initierats avseende strategi och finansiering kan
genomföras enligt plan, kommer koncernen ha nödvändig likviditet för att fortsätta driften under
minst tolv månader framåt. Skulle avgörande förutsättningar inte infrias, föreligger dock en risk
att koncernen inte kan fortsätta verksamheten. Dessa förhållanden tyder på att det finns
väsentliga osäkerhetsfaktorer som kan leda till betydande tvivel om företagets förmåga att
fortsätta verksamheten. Vårt uttalande är inte modifierat i detta avseende.

Stockholm den 23 november 2022

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

 

Magnus Lagerberg
Auktoriserad revisor


