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aXichems	  VD,	  Johan	  Arvidsson,	  lämnar	  sitt	  uppdrag	  
Johan	  Arvidson	  slutar	  som	  VD	  i	  aXichem	  AB	  (publ),	  som	  utvecklar	  och	  marknadsför	  naturanaloga	  
industrikemikalier,	  för	  användning	  inom	  områden	  såsom	  påväxthämmande	  båtbottenfärg,	  
skadedjursbekämpning	  i	  skogs-‐	  och	  jordbruk	  samt	  enskilda	  farmaceutiska	  områden.	  	  

aXichem	  VD	  Johan	  Arvidsson	  har	  beslutat	  att	  lämna	  sitt	  uppdrag	  i	  aXichem.	  Torsten	  Helsing,	  
aXichems	  arbetande	  styrelseordförande	  och	  tidigare	  VD,	  tillträder	  då	  som	  tillförordnad	  VD.	  Arvidsson	  
och	  Helsing	  har	  samarbetat	  tätt	  sedan	  Arvidsson	  tillträdde	  och	  det	  förväntas	  inte	  att	  Arvidssons	  
avgång	  ska	  medföra	  några	  ändringar	  vare	  sig	  för	  pågående	  eller	  planerade	  aktiviteter.	  Johan	  
Arvidsson	  anställdes	  som	  sälj-‐	  och	  marknadschef	  i	  januari	  2015	  och	  tog	  över	  VD-‐posten	  i	  mars	  
samma	  år.	  
	  
-‐	  Johan	  kommer	  att	  vara	  kvar	  i	  bolaget	  till	  och	  med	  juni	  för	  att	  lämna	  över	  på	  bästa	  möjliga	  sätt.	  
Styrelsen	  kommer	  att	  se	  över	  organisationens	  kompetensbehov	  i	  sin	  helhet	  och	  beräknar	  inleda	  
rekrytering	  efter	  sommaren,	  säger	  Torsten	  Helsing,	  styrelseordförande	  i	  aXichem.	  Under	  den	  tid	  
Johan	  arbetat	  i	  aXichem	  har	  flera	  viktiga	  steg	  tagits	  och	  vi	  är	  mycket	  nöjda	  med	  den	  insats	  han	  gjort	  
för	  bolaget.	  Jag	  önskar	  honom	  lycka	  till	  i	  sitt	  nya	  uppdrag,	  säger	  Torsten	  Helsing.	  	  
	  
-‐	  Det	  har	  varit	  en	  spännande	  och	  lärorik	  tid	  på	  aXichem.	  Jag	  ser	  en	  stor	  potential	  för	  bolaget	  och	  
produkten	  aXiphen	  och	  kommer	  att	  fortsätta	  att	  som	  aktieägare	  följa	  bolaget,	  säger	  Johan	  Arvidsson.	  
	  
	  
För	  ytterligare	  information	  kontakta:	  	  
Torsten	  Helsing,	  styrelseordförande.	  Telefon:	  070	  6863355.	  E-‐post:	  torsten.helsing@axichem.se.	  
	  

Om	  aXichem	   
aXichem	  utvecklar,	  patenterar	  och	  marknadsför	  naturanaloga	  industrikemikalier.	  Bolagets	  produkt	  är	  en	  naturanalog	  
substans	  kallad	  fenylcapsaicin,	  vilket	  är	  ett	  syntetiskt	  framställt	  och	  patenterat	  capsaicin.	  Fördelen	  med	  ett	  syntetiskt	  
capsaicin	  är	  att	  substansen	  kan	  hålla	  en	  jämnar	  kvalitet	  och	  finnas	  tillgänglig	  i	  större	  volym	  än	  det	  naturliga	  capsaicin	  som	  
finns	  i	  chilifrukten.	  Tillämpningar	  finns	  inom	  en	  mängd	  olika	  områden,	  såsom	  marin	  påväxthämmande	  färg,	  
skadedjursbekämpning	  i	  skogs-‐	  och	  jordbruk	  samt	  enskilda	  farmaceutiska	  områden.	  aXichems	  aktie	  är	  listad	  på	  NASDAQ	  
First	  North	  med	  kortnamnet	  AXIC	  A.	  Certified	  Adviser	  är	  Redeye	  AB.	  Mer	  information	  om	  bolaget	  finns	  på	  www.axichem.se	  	  

	  


