Delårsrapport Q3 2019
Sammanfattning av delårsrapport – tredje kvartalet och
rapportperioden 2019
Bolagets fullt finansierade fas lll-studie med läkemedelskandidaten AKP01 för behandling av
psoriasis pågår enligt plan. Nyemission uppgående till cirka 20,0 MSEK genomfördes under det
första kvartalet med syfte att under 2019 och 2020 fortsätta utvecklingen av Bolagets övriga tre
läkemedelsprojekt för kliniska studier samt förbereda Bolaget för notering vid allmän
marknadsplats. Bolagets aktier noterades på Nasdaq First North Growth Market den 27
september 2019 och bolaget tillfördes cirka 25,2 MSEK före kapitalanskaffningskostnader i
samband med genomförd noteringsemission.
Bolaget tillämpar IFRS/RFR2 från och med årsredovisningen 2018.

Jul-sep 2019

Jan-sep 2019

Nettoomsättning 72 tkr (0)
Rörelseresultat -3 831 tkr (-1 420)
Resultat per aktie före och efter utspädning -0,19 SEK
(-0,09)

Nettoomsättning 72 tkr (243)
Rörelseresultat -9 370 tkr (-4 405)
Resultat per aktie före och efter utspädning -0,49 SEK
(-0,99)
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VD har ordet
Lipidor upplever ett stort intresse från såväl investerare som läkemedelsindustrin och i mina
många möten under kvartalet har jag löpande fått bekräftelse att Lipidor är på rätt väg i vår
ambition att skapa patientnytta och aktieägarvärde.
Ett viktigt område är den pågående fas III-studien av vårt spraybaserade psoriasisläkemedel där vi
omformulerat en välbeprövad läkemedelssubstans. Framdriften av studien har gått enligt plan och
vi kunde efter kvartalets utgång lämna besked att den sista patienten är behandlad. För Lipidor
som bolag är det en viktig värdemätare att ha tagit ett läkemedel genom alla faser och jag är både
stolt och tacksam för den insats som hela vårt team av anställda, konsulter och partners
genomfört. Givetvis är vi alla spända på resultatet som vi beräknar kunna presentera under
december månad som tidigare kommunicerat.
Arbetet med vår övriga produktportfölj går också framåt och vi har under kvartalet detaljerat de
kliniska strategierna för vårt utvecklingsprogram. En viktig milstolpe var vårt möte med
Läkemedelsverket i september. Läkemedelsverket är positivt inställda till möjligheten att ta
AKP02 direkt till en fas III-studie om resultatet för den pågående AKP01 studien faller väl ut. Vi
har även fortsatt med en strategisk översyn över kommande patentutgångar av storsäljande
hudläkemedel där vi tror att Lipidor skulle kunna spela en roll, antingen med förbättrade
produkter eller genom att stötta marknadsledaren med produktutveckling.
Vårt dotterbolag Emollivet färdigställde i slutet av september den första testproduktionen av vår
hudvårdsserie för djur. I och med detta påbörjades också den operativa verksamheten i bolaget
och vi har flera aktörer som för närvarande utvärderar av produkterna.
I slutet av tredje kvartalet genomförde Lipidor en framgångsrik kapitalisering med efterföljande
börsnotering. Kapitalet ger oss förutsättningar att leverera i en fortsatt hög takt och vi ser fram
emot ytterligare en intensiv period med studierapportering och vidare affärsutveckling.
Stockholm den 21 november 2019

Ola Holmlund
VD

Väsentliga händelser under det tredje kvartalet (jul-sep)
Bolagets aktier noterades på Nasdaq First North den 27 september
Noteringsemissionen inbringade cirka 25,2 MSEK före kapitalanskaffningskostnader
Under det tredje kvartalet inleddes behandlingen av den sista patienten i bolagets
pågående klinska fas lll-studie
Dotterföretaget Emollivet AB har påbörjat sin operationella verksamhet
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Väsentliga händelser under rapportperioden (jan-sep)
Under december 2018 och januari 2019 genomfördes en nyemission om totalt 20,0 MSEK.
Lipidor har under juni månad 2019 bildat dotterföretaget Emollivet AB för
kommersialisering av veterinärmedicinska produkter

Väsentliga händelser efter rapportperioden
I början av november färdigbehandlades den sista patienten i bolagets pågående fas IIIstudie
Det har i övrigt inte inträffat några väsentliga händelser efter rapportperioden

Bolagshändelser
Vid årsstämman den 20 juni 2019 omvaldes styrelseledamöterna Ola Flink (ordförande), Gabriel
Haering, Per Nilsson och Fredrik Sjövall.
Magnus Hedman avgick ur styrelsen.
Gunilla Lundmark valdes till ny ledamot.
Vid årsstämman omvaldes PwC med Magnus Lagerberg som bolagets revisor.

Utvalda ﬁnansiella data i sammandrag
Nettoomsättning, tkr
Rörelseresultat, tkr
Resultat efter skatt, tkr
Balansomslutning, tkr
Periodens kassaﬂöde, tkr
Periodens kassaﬂöde per aktie (SEK)
Likvida medel, tkr
Resultat per aktie före utspädning (SEK)
Resultat per aktie efter utspädning (SEK)
Eget kapital per aktie (SEK)
Soliditet, %

2019
Jul-sep

2018
Jul-sep

2019
Jan-sep

2018
Jan-sep

2018
jan-dec

72
-3 831
-3 831
33 995
19 602
0,99
32 515
-0,19
-0,19
1,34
92,88%

0
-1 420
-1 420
3 505
-1 196
-0,08
3 062
-0,09
-0,09
0,16
69,44%

72
-9 370
-9 371
33 995
31 341
1,64
32 515
-0,49
-0,49
1,34
92,88%

243
-4 405
-4 408
3 505
2 504
0,17
3 062
-0,29
-0,29
0,16
69,44%

243
-7 634
-7 637
18 185
616
0,04
1 174
-0,51
-0,51
0,96
79,46%

Företaget i korthet
Lipidor AB, Org. Nr. 556779-7500 är ett svenskt aktiebolag med säte i Stockholm. Adressen till
bolaget är Lipidor AB, Fogdevreten 2, 175 21 Solna.
Lipidor är ett läkemedelsutvecklingsbolag med en pipeline av läkemedelsutvecklingsprojekt
i preklinisk och klinisk fas. Bolaget utvecklar läkemedel för behandling av hudsjukdomar
som psoriasis, bakteriella hudinfektioner och atopisk dermatit.
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Kommande informationstillfällen
Delårsrapport Q4 2019

22 februari 2020

Årsredovisning 2019

Vecka 15 2020

Delårsrapport Q1 2020

20 maj 2020

Årsstämma 2020

22 maj 2020

Kontaktuppgifter
Lipidor AB (Org. Nr. 556779-7500)
VD, Ola Holmlund
Telefon: +46 (0) 725-07 03 69
e-mail: ola.holmlund@lipidor.se
Fogdevreten 2
171 25 Solna
Certiﬁed adviser
Corpura Fondkommission AB, Artillerigatan 42, 4 tr, 114 45 Stockholm
Hemsida: www.corpura.se
Offentliggörande
Denna information är sådan som Lipidor AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om
värdepappersmarknaden.
Rapporten lämnades för offentliggörande genom VD’s försorg kl. 08.00 den 21 november 2019.
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Risker och osäkerheter i sammandrag
Lipidors värde är till mycket stor del beroende av att bolagets utvecklingsprojekt blir en
framgång, att kliniska studier kan slutföras på ett framgångsrikt sätt och att US Food and Drug
Administration (”FDA”) och/eller the European Medicines Agency (”EMA”) längre fram under
Bolagets utveckling och kommersialiseringsprocess beviljar marknadsföringstillstånd.
Patent
Patentportföljen innehåller för närvarande fyra familjer. Lipidor är i betydande
utsträckning beroende av förmågan att erhålla och försvara patent, samt av förmågan att skydda
specifik kunskap. Det finns inga garantier för att patent kommer erhållas eller kommer
kunna upprätthållas.
Finansiella risker
Bolagets verksamhet är kapitalintensiv. Bolaget har inte genererat tillräckliga intäkter för att
uppnå positivt kassaflöde vilket innebär att bolaget behöver tillgång till kapital innan dess
kassaflöde blir positivt. Tillgången till kapital kan vara begränsad vid tillfällen då bolaget behöver
det.
Styrelsen bedömer att finansieringen är säkerställd för åtminstone 12 månader men att ytterligare
kapital kan komma att bli nödvändigt för att accelerera utvecklingsmöjligheterna.
Bolaget bedömer baserat på dess nuvarande utvecklingsplan att genomförda nyemissioner i
kombination med ingånget samarbetsavtal med Cadila Pharmaceuticals avseende finansieringen
av fas lll-studien med AKP01 kommer att vara tillräckligt för att finansiera pågående klinisk fas lllstudie med AKP01 samt löpande driftskostnader under ett år efter genomförd studie.
För ytterligare information om risker och osäkerheter hänvisas till Lipidors Årsredovisning för
2018 samt Lipidors Bolagsbeskrivning den 20 september 2019 på bolagets hemsida:
www.lipidor.se
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Aktier
Per den 1 januari 2019 uppgick totalt antal aktier till 14 984 000.
Nyemission uppgående till cirka 20,0 MSEK genomfördes och registrerades av Bolagsverket
2019-01-28 varigenom antal aktier ökades med 4 400 000.
Nyemission uppgående till cirka 25,2 MSEK genomfördes och registrerades av Bolagsverket
2019-09-20 varigenom antal aktier ökades med 4 200 000.
Per balansdagen 2019-09-30 uppgick totalt antal aktier till 23 584 000 aktier.
Samtliga aktier har röstetal 1.
Bolaget har under 2018 utgivit teckningsoptioner till VD och anställd vilka kan komma att
konverteras till 580 000 st. aktier. Vid fullt utnyttjande för aktieteckning kan utspädningseffekten
maximalt uppgå till cirka 2,4 procent (Not 6).
Bolagets aktie noterades vid Nasdaq First North den 27 september 2019.
Stängningskursen för bolagets aktie på rapportperiodens sista handelsdag den 30 september 2019
uppgick till 8,06 kronor.

Aktieägare 2019-09-30
Antal aktier
4 888 750
3 942 750
2 670 204
1 579 500
813 874
801 008
773 334
738 000
504 000
455 334
6 417 246
23 584 000

Cerbios-Pharma SA
Råsunda Förvaltning AB
Nordnet Pensionsförsäkring AB
Aurena Laboratories
Jan Holmbäck
Avanza Pension
Cormac Invest AB
Medigelium AB
Olle Holmertz privat och via bolag
Ola Flink Consulting AB
Övriga aktieägare
Totalt
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20,73
16,72
11,32
6,70
3,45
3,40
3,28
3,13
2,14
1,93
27,21
100,00

Sida 6 av 18

Finansiell utveckling
Rörelsens intäkter
Bolagets omsättning under det tredje kvartalet avser utförd feasibility-studie
samt vidarefakturerade kostnader avseende utlägg för dotterföretaget Emollivet AB.

Resultat och ﬁnansiell ställning - tredje kvartalet (jul-sep)
Rörelsens nettoomsättning uppgick till 72 tkr (0) och övriga rörelseintäkter uppgick till 474 tkr
(0). Rörelsens intäkter uppgick totalt till 546 tkr (0).
Rörelsens kostnader uppgick till 4 377 tkr (1 420) varav personalkostnader uppgick till 961 tkr
(329).
Övriga externa kostnader uppgick till 3 410 tkr (1 079).
Rörelseresultatet uppgick till -3 831 tkr (-1 420) och resultat efter finansiella poster uppgick till -3
831 tkr (-1 420).
Resultat efter skatt uppgick till -3 831 tkr (-1 420).
Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,19 kronor (-0,09).
Kassaflödet under perioden uppgick till 19 602 tkr (-1 196).

Resultat och ﬁnansiell ställning - rapportperioden (jan-sep)
Rörelsens nettoomsättning uppgicke till 72 tkr (243) och övriga rörelseintäkter uppgick till 474 tkr
(0). Rörelsens intäkter uppgick totalt till 546 tkr (243).
Rörelsens kostnader uppgick till 9 916 tkr (4 648) varav personalkostnader uppgick till 2 946 tkr
(608).
Övriga externa kostnader uppgick till 6 953 tkr (4 005).
Rörelseresultatet uppgick till -9 370 tkr (-4 405) och resultat efter finansiella poster uppgick till -9
371 tkr (-4 408).
Resultat efter skatt uppgick till -9 371 tkr (-4 408).
Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,49 kronor (-0,29).
Kassaflödet under perioden uppgick till 31 341 tkr (2 504). Under rapportperioden genomfördes
nyemission med 41 686 tkr (3 369) efter avdrag för kapitalanskaffningskostnader.
Kassaflöde per aktie uppgick till 1,64 kronor (0,17). Kassaflöde per aktie exklusive nyemissioner
uppgick till -0,54 kronor (-0,06).
Likvida medel uppgick per den 30 september 2019 uppgick till 32 515 tkr jämfört med 1 174 tkr
den 31 december 2018.
Eget kapital per aktie uppgick till 1,34 kronor jämfört med 0,96 kronor den 31 december 2018.
Bolagets soliditet uppgick till 92,88% jämfört med 74,96 % den 31 december 2018.
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Resultatutvecklingen följer förväntningar enligt budget avseende kostnaderna för den pågående
kliniska fas lll-studien med AKP01 för behandling av psoriasis och för pågående kommersialisering
av övriga produkter för administration på huden. Övriga externa kostnader har ökat jämfört med
föregående år föranlett av ökade personalkostnader till följd av nytillträdd verkställande direktör
och två forskare, ökade patentkostnader, ökade utvecklingskostnader till följd av en ökad takt i
bolagets pre-kliniska och kliniska program samt engångskostnader i samband med notering av
bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Markets under september månad 2019.
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Resultaträkning
tkr

2019
Jul-sep

2018
Jul-sep

2019
Jan-sep

2018
Jan-sep

2018
jan-dec

Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter
Summa intäkter
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar
Rörelseresultat
Resultat från ﬁnansiella poster
Räntekostnader och liknande resultatposter
Resultat efter ﬁnansiella poster
PERIODENS RESULTAT*

72
474
546
-3 410
-961
-6
-3 831

0
0
-1 079
-329
-12
-1 420

72
474
546
-6 953
-2 946
-17
-9 370

243
243
-4 005
-608
-35
-4 405

243
243
-6 484
-1 358
-35
-7 634

-3 831
-3 831

0
-1 420
-1 420

-1
-9 371
-9 371

-3
-4 408
-4 408

-3
-7 637
-7 637

-0,19
-0,19
19 850 667
23 584 000

-0,09
-0,09
14 984 000
14 984 000

-0,49
-0,49
19 083 259
23 584 000

-0,29
-0,29
14 978 457
14 984 000

-0,51
-0,51
14 982 634
19 384 000

Resultat per aktie
SEK
Resultat per aktie före utspädning
Resultat per aktie efter utspädning
Antal aktier, vägt genomsnitt
Antal aktier vid rapportperiodens slut

* Periodens resultat motsvarar periodens totalresultat
Den 30 september 2019 uppgick antalet B-aktier till 23 584 000 med en röst per aktie
Split 2000:1 den 11 december 2018, redovisad som om den vore genomförd den 1 januari 2018
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Balansräkning
Belopp i KSEK

2019-09-30

2018-09-30

2018-12-31

5

17

22

80
85

0
17

0
22

657
287
451
1 395
32 515
33 910
33 995

263
92
71
426
3 062
3 488
3 505

5
15 502
1 482
16 989
1 174
18 163
18 185

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier
Finansiella anläggningstillgångar
Aktier i dotterföretag
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
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
Summa bundet eget kapital
Fritt eget kapital
Överkursfond
Balanserat resultat
Periodens resultat
Pågående nyemission
Summa fritt eget kapital
Summa eget kapital

1 179
1 179

749
749

916
916

82 215
-42 447
-9 371
30 397
31 576

40 907
-34 814
-4 408
0
1 685
2 434

40 959
-34 810
-7 637
15 021
13 533
14 449

Skulder
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

1 419
239
761
2 419
33 995

526
148
397
1 071
3 505

3 199
149
388
3 736
18 185
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Eget kapital
tkr

Bundet eget
kapital
Aktiekapital

Fritt eget
kapital
Överkursfond

Ingående eget kapital
2018-01-01 (omräknat)
Omföring föregående års resultat
Periodens resultat
Transaktioner med aktieägare
Registrering av pågående
nyemission
Nyemission
Utgående eget kapital
2018-09-30 (omräknat)

343

37 944

144
749

2 963
40 907

-34 814

-4 408

3 107
2 434

Ingående eget kapital
2018-01-01 (omräknat)
Omföring föregående års resultat
Periodens resultat
Transaktioner med aktieägare
Registrering av pågående
nyemission
Nyemission
Pågående nyemission
Emission av teckningsoptioner
Utgående eget kapital
2018-12-31

343

37 944

-31 768

-3 042

3 477

-3 042

3 042
-7 637

0
-7 637

Ingående eget kapital
2019-01-01
Omföring föregående års resultat
Periodens resultat
Transaktioner med aktieägare
Nyemission januari
Nyemission september
Emissionskostnader
Utgående eget kapital
2019-09-30

Lipidor AB

Balanserat
resultat

Periodens
resultat

-31 768

-3 042

Totalt
eget
kapital
3 477

-3 042

3 042
-4 408

-4 408

262

262

262
144
167

262

916

2 963
15 021
52
55 980

-34 810

-7 637

3 107
15 188
52
14 449

916

55 980

-34 810

-7 637

14 449

-7 637

7 637
-9 371

0
-9 371

-9 371

4 832
25 200
-3 534
31 576

53
210
1 179

4 779
24 990
-3 534
82 215
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Kassaﬂödesanalys
Belopp i KSEK
Den löpande verksamheten
Rörelseresultat
Betalda räntor
Justering för poster som inte ingår i kassaﬂödet
avskrivningar
Kassaﬂöde från den löpande verksamheten före förändringar
av rörelsekapital
Kassaﬂöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning/Minskning av kortfristiga fordringar
Ökning/minskning av kortfristiga skulder
Kassaﬂöde från den löpande verksamheten
Investeringsverksamheten
Förvärv av ﬁnansiella anläggningstillgångar

2019
Jul-sep

2018
Jul-sep

2019
Jan-sep

2018
Jan-sep

2018
jan-dec

-3 831
-

-1 296
-

-9 370
-1

-4 278
-3

-7 634
-3

6
-3 825

113
-1 183

17
-9 354

330
-3 951

35
-7 602

-55
407

-426
413

406
-1 317

3 116
-30

2 163
2 634

-3 473

-1 196

-10 265

-865

-2 805

-

-

-80

-

0

Kassaﬂöde från investeringsverksamheten
Finansieringsverksamheten
Aktiekapital
Nyemission
Kapitalanskaﬀningskostnader
Emission av teckningsoptioner
Kassaﬂöde från ﬁnansieringsverksamheten

0

0

-80

0

0

25 200
-2 125
23 075

0

45 220
-3 534
41 686

406
2 963
3 369

3 369
52
3 421

Periodens kassaﬂöde
Likvida medel vid periodens början
LIKVIDA MEDEL VID PERIODENS SLUT

19 602
12 913
32 515

-1 196
4 258
3 062

31 341
1 174
32 515

2 504
558
3 062

616
558
1 174
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Not 1 Redovisningsprinciper
Denna finansiella rapport är Lipidors tredje delårsrapport som 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
Stockholm. Endast oväsentliga mellanhavanden har förekommit. Då bolaget bildats med 100 tkr i
aktiekapital och endast haft marginella bolagsbildningskostnader motsvarar koncernens resultatoch balansräkning i allt väsentligt moderbolagets, varför någon konsolidering ej skett med stöd av
årsredovisningslagen 7 kap. 3a §. Emollivet AB ägs till 80 procent av Lipidor AB och till 20 procent
av Viken Research AB (Not 2).
För ytterligare redovisningsprinciper hänvisas till bolagets årsredovisning för 2018.
Belopp redovisas i tusental Svenska kronor (tkr) om inte annat anges.

Not 2 Aktier i dotterföretag
Namn
Emollivet AB
Ingående
anskaﬀningsvärden
Inköp
Totalt, tkr

Org. Nr.

Säte, land

559210-4359

Stockholm,
Sverige

Antal
aktier*

800
800

Ägarandel*

80%
80%

Bokfört värde
2019-09-30

Bokfört värde
2018-12-31

-

-

80
80

-

*Av totalt antal aktier äger Viken Research AB, org.nr. 559113 – 7541, ägt av Christer Sjögren,
200 st
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Not 3 Transaktioner med närstående
Under rapportperioden har närståendetransaktioner uppgått enligt nedanstående tabell (MSEK):
Närstående
Cerbios-Pharma SA
Aurena Laboratories AB
Råsunda Förvaltning AB
Ola Flink Consulting AB
Gabriel Haering
Jan Holmbäck
M Owens Management Consulting AB
Axelero AB/Fredrik Sjövall
Totalt, MSEK

Kapitaltillskott
nyemission jan
5,3
0,5
0,5
0,3
0,2
0,2
0
0
7,0

Kapitaltillskott
nyemission sep
1
0,5
1
0,2
0,2
0
0,2
0
3,1

Varor och
tjänster
0,4
0,2
0
0
0
0
0
0
0,6

Arvoden
0
0
0
0
0
0
0,2
0,2
0,4

Konsultarvoden avser huvudsakligen projektutveckling samt ekonomi- och
ledningsfunktionstjänster.
Bolaget har under rapportperioden utbetalat styrelsearvoden i enlighet med beslut på
årsstämman.
Det har i övrigt ej förekommit några väsentliga transaktioner med närstående.

Not 4 Licensavtal
Lipidor har ingått licensavtal med Cadila Pharmaceuticals Ltd. avseende finansiering av
och rättigheter till pågående fas lll- studie med läkemedelskandidaten AKP01. Avtalet innebär
att Cadila finansierar Lipidors pågående fas lll - studie (förutom kliniskt prövningsmaterial, Not 5)
och ger Cadila rätt till 60 % av Lipidors framtida intäker i hela världen avseende AKP01. Cadila
har därutöver rätt till 100 % av intäkter från AKP01 i Indien förutsatt att de tillverkar och säljer i
egen regi. Vid utlicensiering av produkten i Indien äger Lipidor rätt till 40 % av framtida intäkter
på samma sätt som i övriga världen.

Not 5 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser
tkr
Ställda säkerheter och eventualförpliktelser

2019-09-30
365

2018-09-30
365

2018-12-31
365

Eventualförpliktelsen avser betalningsskyldighet till Cadila Pharmaceuticals Ltd. för kliniskt prövningsmaterial när Lipidor
erhållit försäljningsintäkter
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Not 6 Aktiebaserat incitamentsprogram
TECKNINGSOPTIONER 2018/2021
Årsstämman den 19 juni 2018 beslutade om bemyndigande för styrelsen om införande av ett incitamentsprogram
genom riktad emission av teckningsoptioner.
Styrelsen beslutade den 10 september 2018 att emittera teckningsoptioner i enlighet med bemyndigandet.
Teckningsoptionerna har under september månad 2018 överlåtits på marknadsmä ssiga villkor till ett pris som faststä llts
utifrå n ett berä knat marknadsvä rde vid tidpunkten fö r ö verlå telsen med tillä mpning av Black & Scholes vä rderingsmodell.
Optionsinnehavare har rä tt att under tiden frå n och med den 1 oktober 2021 till och med den 31 oktober 2021 fö r varje
teckningsoption på kalla teckning av en (1) ny aktie i bolaget.
Omräkning av teckningskurs liksom antal aktier som varje option berättigar till har skett med hänsyn till den uppdelning
av aktier (1:2000) som extra bolagsstämma beslutat 2018-12-11. Efter genomförd split uppgår totalt antal
teckningsoptioner till 580 000 st. med lösenpris om 2 kronor per aktie.
Baserat på beﬁntligt antal aktier i bolaget blir utspä dningen till fö ljd av det fö reslagna incitamentsprogrammet,
med antagande av att samtliga teckningsoptioner utnyttjas fö r nyteckning av B-aktier, cirka 2,4 procent av antalet
aktier och rö ster.
Optionerna medför ingen rätt till utdelning.
Optionerna har ställts ut till marknadsvärde och har därför ej medfört någon förmån som föranleder avsättning
till sociala avgifter i bolaget.
Totalt marknadspris för utfärdade 580 000 st. teckningsoptioner uppgick till 52 tkr och har förts direkt mot eget kapital.
Tilldelade
Teckningsoptioner, år

Antal
utestående

Lösenpris

Värde per
Volatilitet,
Riskfri
Värde
Förfall,
tilldelad
%*
ränta,
per
år
option
%
aktie**
2018
580 000
2,00
11,15
35
-0,55
1,17
2021
*Förväntad framtida volatilitet är fastställd genom jämförelse med historiska genomsnitts-och medianvärden för
jämförbara noterade bolag i samma sektor som Lipidor baserat på analys i S&P Capital IQ.
** Senaste emissionskurs, omräknad efter split

Innehavare av Teckningsoptioner
Ola Holmlund
Vibhu Rinwa
Totalt

Antal tilldelade
500 000
80 000
580 000

Totalt
500 000
80 000
580 000

Not 7 Dotterföretaget Emollivet AB
Dotterföretaget Emollivet AB bildades under juni månad 2019 och har påbörjat sin operationella
verksamhet inledd med inköp av varor till försäljning. Emollivet har sju olika produkter klara för
distribution.
Bolaget eftersträver att ingå partnerskap i syfte att påskynda kommersialiseringen av sina
veterinärvårdsprodukter.
Bolaget har inga anställda och det har inte förekommit några väsentliga mellanhavanden med
moderbolaget under rapportperioden.
Bolaget avser under den inledande fasen av verksamheten att finansiera kapitalbehovet geom
upptagande av lån från moderbolaget uppgående till 0,5 MSEK.
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Härledning av vissa alternativa nyckeltal
2019
Jul-sep

2018
Jul-sep

2019
Jan-sep

2018
Jan-sep

2018
jan-dec

Kassaﬂöde per aktie
Periodens kassaﬂöde, tkr
Genomsnittligt antal aktier
Kassaﬂöde per aktie (SEK)

19 602
19 850 667
0,99

-1 196
14 984 000
-0,08

31 341
19 083 259
1,64

2 504
14 978 457
0,17

616
14 982 634
0,04

Eget kapital per aktie
Eget kapital, tkr
Antal aktier vid periodens utgång
Eget kapital per aktie (SEK)

31 576
23 584 000
1,34

2 434
14 984 000
0,16

31 576
23 584 000
1,34

2 434
14 984 000
0,16

14 449
14 984 000
0,96

31 576
33 995
92,88%

2 434
3 505
69,44%

31 576
33 995
92,88%

2 434
3 505
69,44%

14 449
18 185
79,46%

Soliditet
Eget kapital, tkr
Summa eget kapital och skulder, tkr
Soliditet, %
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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
vid periodens slut

Mått för att beskriva
eget kapital per aktie

Genomsnittligt antal aktier

Genomsnittligt antal utestående
aktier under rapportperioden

Relevant vid beräkning av
resultat per aktie

Nettoomsättning

Omsättning för perioden

Värdet av försäljning av
varor och tjänster

Rapportperiod

Januari-september 2019

Förklaring av period som
delårsrapporten omfattar

Resultat per aktie

Periodens resultat dividerat med
genomsnittligt antal aktier

Mått för att beskriva
resultat per enskild aktie

Soliditet

Summa eget kapital som procent av
summa tillgångar

Mått för att bedöma
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 21 november 2019

Ola Flink

Gabriel Haering

Gunilla Lundmark

Ordförande

Ledamot

Ledamot

Per Nilsson
Ledamot

Fredrik Sjövall
Ledamot

Ola Holmlund
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 2019 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 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
årsredovisningslagen.
Stockholm den 21 November 2019
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Magnus Lagerberg
Auktoriserad revisor
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