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Bokslutskommuniké 1 januari-31 december 2022
Sammanfattning av fjärde kvartalet

Under perioden har bolaget drivit en Fas III-studie från start till mål med AKP02, bolagets
läkemedelskandidat mot lindrig till medelsvår psoriasis. I oktober meddelades att signifikanta
resultat kan utläsas jämfört med placebo men att likvärdig effekt (”non-inferiority”) med
referensprodukten inte uppnåddes. Eftersom resultatet av studien påvisade potentiella
patientvärden har styrelsen beslutat att fortsätta utreda förutsättningarna för projektet.

Under perioden meddelades att bolaget dels gör kostnadsbesparingar, och dels har säkrat
bryggfinansiering tillsammans med bolagets huvudägare. Syftet är att skapa finansiellt utrymme
för en framåtriktad verksamhet. 

Fjärde kvartalet (okt-dec)   Rapportperioden (jan-dec) 
Nettoomsättning 45 tkr (0) Nettoomsättning 45 tkr (15 376)
Rörelseresultat -8 978 tkr (-12 037) Rörelseresultat -41 470 tkr (-21 384)
Resultat per aktie före och efter utspädning
-0,31 SEK (-0,42)

Resultat per aktie före och efter utspädning -1,43 SEK (-0,75)           
                                                                                     

Utvalda finansiella data i sammandrag

 2022
okt-dec

2021
okt-dec

2022
Jan-dec

2021
Jan-dec

Nettoomsättning, tkr 45 - 45 15 376
Rörelseresultat, tkr -8 978 -12 037 -41 470 -21 384
Resultat efter skatt, tkr -8 957 -12 016 -41 379 -21 291
Balansomslutning, tkr 15 621 55 020 15 621 55 020
Periodens kassaflöde, tkr -9 714 -8 237 -42 380 -12 996
Periodens kassaflöde per aktie (SEK) -0,34 -0,29 -1,46 -0,46
Likvida medel, tkr 8 927 51 307 8 927 51 307
Resultat per aktie före och efter utspädning (SEK) -0,31 -0,42 -1,43 -0,75
Eget kapital per aktie (SEK) 0,07 1,50 0,07 1,50
Soliditet, % 13,74% 79,11% 13,74% 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, c/o Ekonomistubben, Box 55931, 102 16 Stockholm. 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 fjärde kvartalet (okt-dec)
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.
I mitten av november gav bolaget en uppdatering med anledning av studieutfallet och
bedömningen 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.
Lipidor säkrar bryggfinansiering om minst 5 MSEK genom lån och försäljning av
dotterbolagsaktier samt vidtar åtgärder för kostnadsbesparing inklusive uppsägningar av
personal.
Styrelsen i Lipidor beslutar om att kalla till extra bolagsstämma för godkännande av
försäljning av dotterbolagsaktier till större ägare.

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 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 och den 23 augusti meddelades att
samtliga patienter inkluderade i bolagets Fas III-studie med AKP02 är färdigbehandlade.

Väsentliga händelser efter rapportperioden
Den 17 januari 2023 avhöll Lipidor extra bolagsstämma i Stockholm. Vid stämman
beslutades att godkänna att bolaget överlåter aktier i dotterbolaget Emollivet AB till två
större aktieägare i Lipidor.
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VD har ordet
Den 28 oktober meddelades att vår kliniska Fas III studie för projekt AKP02 inte uppnådde
kriteriet likvärdig terapeutisk effekt (”non inferiority”) vid behandling av psoriasis jämfört med
den marknadsledande referensprodukten (Enstilar). Vi hade höga förväntningar på studien och
arbetade därför under 2022 med att säkerställa att vi hade en organisation redo att leverera och
genomföra de åtagande som låg på Lipidor vid ett lyckat studieresultat. Investeringar och arbete
för att säkerställa GMP produktion hos vår tillverkningspartner, Aurena, har varit ett prioriterat
område.

Även om inte studien gav det resultat som vi hoppades på så visade AKP02 en bra effekt vilket gör
att vi för en diskussion med vår kommersiella partner Relife runt framtiden för projektet. Relife
ser positivt på AKVANO® samt AKP02 men behöver studera den slutgiltiga studierapporten som
färdigställdes i mitten av februari för att kunna ta beslut. Relife kommer inte att kunna registrera
AKP02 som läkemedel byggt på den genomförda studien så en ny Fas III studie kommer därför att
vara nödvändig vilket försenar en eventuell marknadslansering.

De senaste månaderna har vi genomfört en omfattande analys av tänkbara förklaringar till
resultatet av den genomförda studien, och slutsatserna kommer att kunna användas vid
utformandet av nya studier.

Vi har tidigare framgångsrikt genomfört en Fas III studie med AKP01 som också är avsedd för
behandling av psoriasis, men baserad på enbart kalcipotriol. Det gör att vi har högt förtroende för
AKVANO® som formuleringsplattform. Avtalet med Relife täcker även AKP01. AKP01 har dock en
betydligt mindre marknadspotential varför en registrering av enbart AKP01 inte är aktuellt i
nuläget.

Lipidor är ett bolag som har flera lovande projekt där AKP01 och AKP02 är de två projekt som vi
har tagit längst i utvecklingskedjan. De övriga projekten ligger i tidigare skeden och kommer att
kräva ytterligare kapital och partnerskap för att utvecklas vidare. Ett exempel är AKP07 som är ett
projekt för atopisk dermatit där vi är i en preklinisk fas. Ett annat är AKP08 som baseras på en ny
kombination av etablerade substanser för behandling av akne. Båda projekten har betydande
marknadspotential och är terapiområden som växer globalt. Den prioritetsansökan som lämnades
in på hösten 2022 till EPO kommer att vid godkännande ge oss patentskydd för både AKP08 och
ett antal andra applikationer fram till 2043.

För att säkerställa rörelsekapital tog Lipidors styrelse ett beslut att sälja en del av aktieinnehavet i
dotterbolaget Emollivet som utvecklar och säljer hudvårdande sprayprodukter för djur.
Försäljningen slutfördes under februari. Efter försäljningen äger Lipidor ca 25% av aktierna i
bolaget.  

Vi har även genomfört en kraftig omorganisation för att minimera våra fasta kostnader. Det var ett
tufft men nödvändigt beslut. Nyckelkompetens kvarstår för att säkerställa vidare drift av bolaget
och genomförande av viktiga projekt.

Lipidor arbetar målinriktat vidare för att förhoppningsvis kunna komma med positiva
uppdateringar inom kort.

Stockholm den 22 februari 2023

Ola Holmlund 

Verkställande direktör 
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Kommande informationstillfällen
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

c/o Ekonomistubben

Box 55931

102 16 Stockholm

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 22 februari 2023, klockan 08:30 (CET).

Risker och osäkerheter i sammandrag
Under hösten 2022 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.
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 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

mailto:ola.holmlund@lipidor.se
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likviditet för en fortsatt drift av verksamheten under minst de kommande tolv månaderna.
Rapporten 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.

Lipidor bedriver verksamhet inom forskning och utveckling. Risker kopplade till regulatoriska
frågor, kliniska prövningar och osäkerheter i marknadsutvecklingen är faktorer att förhålla sig till
och kontinuerligt utvärdera.

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

 

http://www.lipidor.se/
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Aktier
Den 1 januari 2022 respektive på balansdagen den 31 december 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 december 2022
uppgick till 0,74 SEK.

Aktieägare den 31 december 2022

 Antal aktier Röster %
Cerbios-Pharma SA 3 963 250 13,68
Råsunda Förvaltning AB 2 150 000 7,42
Nordnet Pensionsförsäkring AB 1 838 111 6,34
Aurena Laboratories 1 621 250 5,59
Avanza Pension AB 1 283 633 4,43
Övriga aktieägare 18 120 619 62,53
Totalt 28 976 863 100,00
   

Finansiell utveckling

Rörelsens intäkter

Lipidors intäkter består av licensintäkter, dels vid avtalstecknande och dels ersättningar vid
uppnådda milstolpar samt tjänster förenande med formuleringsarbete. Bolagets övriga intäkter
utgörs av sjuklöneersättning.

Resultat och finansiell ställning - fjärde kvartalet (okt-dec)

Rörelsens nettoomsättning uppgick till 45 (0) tkr och övriga rörelseintäkter uppgick till 229 (222)
tkr. 

Rörelsens kostnader uppgick till 9 252 (12 259) tkr varav personalkostnader uppgick till 2 690 (1
958) tkr. 

Övriga externa kostnader uppgick till 6 492 (10 246) 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 -8 978 (-12 037) tkr och resultat efter finansiella poster uppgick till
-8 957 (-12 016) tkr. Resultat efter skatt uppgick till -8 957 (-12 016) tkr. Resultat per aktie före
och efter utspädning uppgick till -0,31 (-0,42) SEK.

Kassaflödet under perioden uppgick till -9 714 (-8 237) tkr. Kassaflöde per aktie uppgick till -0,34
(-0,29) SEK. 

Resultat och finansiell ställning - rapportperioden (jan-dec)

Rörelsens nettoomsättning uppgick till 45 (15 376) tkr och övriga rörelseintäkter uppgick till 247
(223) tkr. 
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Rörelsens kostnader uppgick till 41 762 (36 983) tkr varav personalkostnader uppgick till 11 470
(8 612) tkr. 

Övriga externa kostnader uppgick till 30 022 (28 260) 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 -41 470 (-21 384) tkr och resultat efter finansiella poster uppgick till
-41 379 (-21 291) tkr. Resultat efter skatt uppgick till -41 379 (-21 291) tkr. Resultat per aktie före
och efter utspädning uppgick till -1,43 (-0,75) SEK.

Kassaflödet under perioden uppgick till -42 380 (-12 996) 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 -1,46 (-0,46) SEK. 

Likvida medel per den 31 december 2022 uppgick till 8 927 tkr jämfört med 51 307 tkr den 31
december 2021.

Bolagets egna kapital uppgick per den 31 december 2022 till 2 146 tkr jämfört med 43 525 tkr den
31 december 2021. Eget kapital per aktie uppgick per den 31 december 2022 till 0,07 SEK jämfört
med 1,50 SEK den 31 december 2021.

Bolagets soliditet uppgick per den 31 december 2022 till 13,74% 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.
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Resultaträkning
tkr 2022

okt-dec
2021

okt-dec
2022

Jan-dec
2021

Jan-dec
Nettoomsättning 45 - 45 15 376
Övriga intäkter 229 222 247 223
Summa intäkter 274 222 292 15 599
Övriga externa kostnader -6 492 -10 246 -30 022 -28 260
Personalkostnader -2 690 -1 958 -11 470 -8 612
Avskrivningar -70 -55 -270 -111
Rörelseresultat -8 978 -12 037 -41 470 -21 384
Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter 21 21 91 93
Räntekostnader och liknande resultatposter - - - -
Resultat före skatt -8 957 -12 016 -41 379 -21 291
Inkomstskatt - - - -
PERIODENS RESULTAT* -8 957 -12 016 -41 379 -21 291
Resultat per aktie 
SEK    
 
Resultat per aktie före utspädning -0,31 -0,42 -1,43 -0,75
Resultat per aktie efter utspädning** -0,31 -0,42 -1,43 -0,75
Antal aktier, vägt genomsnitt 28 976 863 28 628 863 28 976 863 28 454 863
Antal aktier vid rapportperiodens slut 28 976 863 28 976 863 28 976 863 28 976 863

*Periodens resultat motsvarar periodens totalresultat.

**Det finns inga utspädningseffekter.

Den 31 december 2022 uppgick antalet stamaktier till 28 976 863 med en röst per aktie.
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Balansräkning
tkr Not 2022-12-31 2021-12-31
    
Tillgångar
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier 1 121 932
Finansiella anläggningstillgångar
Aktier i dotterföretag 3 3 755 835
Summa anläggningstillgångar 4 876 1 767
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 29 277
Övriga fordringar 520 1 105
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1 269 564
Summa kortfristiga fordringar 1 818 1 946
Kassa och bank  8 927 51 307
Summa omsättningstillgångar  10 745 53 253
SUMMA TILLGÅNGAR  15 621 55 020
Eget kapital och skulder
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital  1 449 1 449
Summa bundet eget kapital 1 449 1 449
Fritt eget kapital
Överkursfond 135 826 135 826
Balanserat resultat -93 750 -72 459
Periodens resultat -41 379 -21 291
Summa fritt eget kapital  697 42 076
Summa eget kapital 2 146 43 525
Skulder
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 1 870 2 329
Övriga kortfristiga skulder 255 156
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 11 350 9 010
Summa kortfristiga skulder  13 475 11 495
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 15 621 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

1 420 134 695 -56 254 -16 204 63 657

Omföring föregående års
resultat

 -16 204 16 204 0

Årets resultat  -21 291 -21 291
Transaktioner med
aktieägare

 

Nyemission inlösen
teckningsoptioner

29 1 131 1 160

Utgående eget kapital
2021-12-31

1 449 135 826 -72 458 -21 291 43 525

    
Ingående eget kapital
2022-01-01

1 449 135 826 -72 458 -21 291 43 525

Omföring föregående års
resultat

 -21 291 21 291 0

Årets resultat  -41 379 -41 379
Utgående eget kapital
2022-12-31

1 449 135 826 -93 750 -41 379 2 146
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Kassaflödesanalys
tkr 2022

okt-dec
2021

okt-dec
2022

Jan-dec
2021

Jan-dec
Den löpande verksamheten
Rörelseresultat -8 978 -12 037 -41 470 -21 384
Erhållna/Betalda räntor 21 21 91 93
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 
       avskrivningar 70 55 270 111
aktierelaterade personalkostnader -541 - 0 -
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar -9 428 -11 961 -41 109 -21 180
av rörelsekapital
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning/Minskning av kortfristiga fordringar -457 -1 024 128 -1 476
Ökning/minskning av kortfristiga skulder 171 4 184 1 980 9 274

 
Kassaflöde från den löpande verksamheten -9 714 6 418 -39 001 -13 382
Investeringsverksamheten
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar - - -2 920 -
Förvärv av materiella anläggningstillgångar - -596 -459 -774
Kassaflöde från investeringsverksamheten 0 -596 -3 379 -774
Finansieringsverksamheten
Nyemission - 1 160 - 1 160
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 1 160 0 1 160
Periodens kassaflöde -9 714 -8 237 -42 380 -12 996
Likvida medel vid periodens början 18 641 59 544 51 307 64 303
LIKVIDA MEDEL VID PERIODENS SLUT 8 927 51 307 8 927 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 155 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 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)

2022-12-31

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

okt-dec
2021

okt-dec
2022

jan-dec
2021

jan-dec
     
Kassaflöde per aktie
Periodens kassaflöde, tkr -9 714 -8 237 -42 380 -12 996
Genomsnittligt antal aktier 28 976 863 28 628 863 28 976 863 28 454 863
Kassaflöde per aktie (SEK) -0,34 -0,29 -1,46 -0,46
Eget kapital per aktie
Eget kapital, tkr 2 146 43 525 2 146 43 525
Antal aktier vid periodens utgång 28 976 863 28 976 863 28 976 863 28 976 863
Eget kapital per aktie (SEK) 0,07 1,50 0,07 1,50
Soliditet
Eget kapital, tkr 2 146 43 525 2 146 43 525
Summa eget kapital och skulder, tkr 15 621 55 020 15 621 55 020
Soliditet, % 13,74 79,11 13,74 79,11
     

Not 5 Väsentliga händelser efter rapportperioden
Den 17 januari 2023 avhöll Lipidor extra bolagsstämma i Stockholm. Vid stämman
beslutades att godkänna att bolaget överlåter aktier i dotterbolaget Emollivet AB till två
större aktieägare i Lipidor.

Not 6 Aktiebaserade incitamentsprogram
Lipidor hade tidigare två incitamentsprogram, LTI 2021:1 samt LTI 2022:1, avseende
personaloptioner. 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.

Under fjärde kvartalet beslutade styrelsen att avsluta programmen i förtid på grund av
uppsägning av personal samt en förändring i allmänna förutsättningar. Det fanns inga
aktiebaserade incitamentsprogram i bolaget per den 31 december. 
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Not 7 Väsentliga avtal
Lipdors dotterbolag Emollivet har under 2022 beviljats ett lån om 3 Mkr från ALMI
Företagspartner. På grund av de villkor och krav som lånet är förknippat med har Lipidor ingått i
en borgensförbindelse med motsvarande belopp.

Lipidor har tecknat samarbetsavtal med Aurena Laboratories AB för tillverkning av Lipidors
läkemedelsprodukter. Avtalet omfattar investeringar under en femårsperiod upp till 15 Mkr.
Hittills har 10,3 Mkr erlagts varav 6,3 Mkr under 2022.

Lipidor har betalningsskyldighet till Cadila Pharmaceuticals Ltd. för kliniskt prövningsmaterial när
Lipidor erhållit försäljningsintäkter (365 tkr).

Lipidor har ingått ett kommersiellt avtal med Relife S.r.l där milstolpeutbetalningar under
utvecklingen utgör en del av betalningsmekanismerna. För att den signeringsmilstolpe som
betalades ut 2021 ska betraktas oåterkallelig ska ett så kallat GMP-tillstånd utfärdas från
Läkemedelsverket till bolagets samarbetspartner Aurena Laboratories AB. Arbetet är ett led i att
säkra produktionskapacitet för kommersialisering och bedömningen är att ett GMP-tillstånd kan
erhållas. 

Not 8 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. 

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. Styrelsen överväger flera
olika finansieringsalternativ såsom avyttring av ägarandelar i dotterbolag, emissioner och lån,
enskilt eller i en kombination. 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.
Rapporten 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-31 december 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

Denna finansiella rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Styrelsen föreslår att ingen aktieutdelning lämnas för räkenskapsåret 2022.

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 22 februari 2023

  

Fredrik Sjövall          Denis Angioletti          Gunilla Lundmark         Ola Flink     

Ordförande               Ledamot                      Ledamot                        Ledamot        

Otto Skolling                             Ola Holmlund 

Ledamot                                    Verkställande direktör


