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Sammanfattning helåret 2012

• Studie av fenylcapsaicins påväxthämmande egenskaper  i sötvatten i 
samarbete med University of Nevada

• Jämförande metabolismstudie genomförd med positiva resultat
• aXimed AB har till sina aktieägare delat ut 6 838 912 aktier i aXichem AB
• Konvertering av förlagslån motsvarande totalt 779 991 aktier

Finansiell sammanfattning

Bolagets resultaträkning i sammandrag
Belopp i kronor

Helår
2012

Helår
2011

Nettoomsättning 0 0

Råvaror och förnödenheter -28 474 -40 000

Övriga externa kostnader -3 270 732 -2 051 658

Av- och nedskrivningar 0 0

Rörelseresultat -3 299 206 -2 091 658
Finansiellt netto -183 924 -265 409

Resultat efter finansiella poster -3 483 130 -2 357 067
Skatt 0 0

Årets resultat efter skatt -3 483 130 -2 357 067

Kommande rapporttillfällen

•  Årsstämma 2013      20 maj 2013
•  Kvartalsredogörelse januari – mars 2013  30 maj 2013
•  Halvårsrapport januari – juni 2013   26 augusti 2013
•  Kvartalsredogörelse januari – september 2013 29 november 2013

aXichem AB (publ) – årsredovisning 2012
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aXichems affärsidé är att utveckla biologiskt nedbrytbara 
alternativ till så kallade antifoulingingredienser.

Antifoulingingredienser används – enkelt uttryckt – för 
att förhindra påväxt av levande organismer på bland 
annat båtbottnar och är en ingrediens i båtbottenfärg. 
Havstulpaner och andra påväxter genererar friktion 
som ger höga kostnader i form av ökad användning av 
drivmedel samt sänkt hastighet för fartyget. Globalt 
finns det ca 50 000 kommersiella fartyg (container-
fartyg, oljetankers, färjor, kryssningsfartyg m.fl.) som 
årligen använde ca 80 000 ton påväxthämmande färg 
till en samlad kostnad av ca 5 milliarder SEK.

aXichems produkt är en helt giftfri substans kallad 
fenylcapsaicin baserad på naturligt förekommande 
capsaicin från chilibusken. Men då fenylcapsaicin är 

Nyckeltal Helår
2012

Helår
2011

Avkastning på eget kapital Neg Neg
Soliditet 46% 41%
Antal anställda - -
Antal aktier vid periodens utgång (efter pågående registrering) 14 669 560 13 749 569
Eget kapital per aktie, kr (efter pågående registrering) 0,55 0,66
Resultat per aktie, efter skatt (efter pågående registrering) -0,24 -0,17
Resultat per aktie efter skatt och efter full konvertering av  
utestående konvertibla förlagslån (efter pågående registrering) -0,24 -0,17

syntetiskt framställd har substansen en mängd fördelar 
jämfört med naturlig capsaicin. aXichem AB (publ) har 
de internationella patenträttigheterna för användning i 
bland annat båtfärg samt flera världspatent för alterna-
tiva användningsområden för fenylcapsaicin.

aXichem har i oberoende tester visat att fenylcapsai-
cin har mycket bra egenskaper och hög bioaktivitet. 
För närvarande genomförs flera partnerprogram med 
internationella aktörer inom ytbehandlingssegmentet. 

Bolaget är listat på AktieTorget.

Om aXichem AB
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När jag nu sammanfattar 2012 så är det glädjande att 
konstatera att vi tagit flera viktiga steg framåt i  
aXichems utveckling. Dessa steg innebär att vi nu 
stadigt närmar oss en kommersiell lansering av fenyl-
capsaicin.

Ett steg är den stora jämförande metabolismstudie 
vi genomfört. Vår avsikt var att påvisa att fenylcapsaicin 
tas upp, distribueras, och bryts ner på samma sätt som 
naturligt capsaicin. 

Studien innehöll vissa utmaningar, bland annat  
behövde vi syntetisera capsaicin och fenylcapsaicin 
med radioaktiv märkning, vilket aldrig gjorts förut.  
I korthet visar studien att fenylcapsaicin har flera me-
taboliska likheter med naturligt capsaicin. Upptag och 
nedbrytning av de två substanserna är mycket lika och 
det finns inga metaboliter från fenylcapsaicin som inte 
också finns i naturlig capsaicin. Vi är nöjda med studie-
resultaten och räknar med att de är viktiga på vägen 
genom EU: s biociddirektiv och den kommande  
kommersialiseringen.

Under året har vi även ägnat betydande resurser på 
att identifiera och utvärdera alternativa marknader.

Sötvattenmusslans utbredning har utvecklats till ett 
stort problem i sydvästra USA och kostar det ameri-
kanska samhället betydande summor. Vår första stora 

VD-ord

färskvattenstudie av fenylcapsaicins påväxthämmande 
egenskaper i sötvatten görs i samarbete med University 
of Nevada.  Studien, som kommer att avslutas under 
slutet av 2013 undersöker effekten av fenylcapsaicin 
mot sötvattenmusslans kolonisering på marina installa-
tioner. Studien kommer att ge oss värdefulla kunskaper 
om de affärsmöjligheter som finns i den viktiga USA-
marknaden.

Fenylcapsaicin har egenskaper som kan vara intres-
santa även för andra marknader än som påväxthäm-
mande medel i marin miljö. Vi har identifierat flera 
nischmarknader som kan vara intressanta, både på 
grund av den globala storleken på marknaderna samt 
ett relativt enkelt regelverk. Vi genomför nu ytterligare 
undersökningar för att bedöma vilka möjligheter  
aXichem har utanför vår huvudmarknad som påväxt-
hämmande medel i marin miljö.

Styrkta av arbetet under 2012 ökar vi nu takten i den 
kommersialiseringsfas vi befinner oss i. 

Under 2013 avser vi förstärka organisationen samt 
vidta andra steg för att stärka bolaget och vår position 
på marknaden

Torsten Helsing
VD
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Kärnverksamheten
Verksamheten har hittills bestått av utveckling, produk-
tion och patentering av fenylcapsaicin. Bolaget kommer 
främst att inrikta sig på marin antifouling dvs. att sätta 
till en substans som hämmar tillväxten av organismer 
på fartygsskrov. Det rör sig främst om havstulpaner 
som är ett problem för samtliga båtägare, men speciellt 
för större fartyg, som kan åsamkas 30 % ökade driv-
medelskostnader. 

Påväxthämmande färger används i första hand på 
båtar och fartyg för att förhindra att levande organis-
mer, t ex havstulpaner fäster sig till båtskrovet. All typ av 
påväxt ökar fartygets friktion i vattnet vilket bland annat 
ger ökad drivmedelsförbrukning, vilket i sin tur innebär 
såväl ökade kostnader som större miljöbelastning.

De flesta av dagens färger med påväxthämmande 
effekt är mycket giftiga och de marina organismer som 
kommer i kontakt med färgerna dör innan de hinner fästa 
sig. Denna teknologi är miljöbelastande och omodern. 

Fenylcapsaicin kan konkurrera i effektivitet utan att 
utgöra en fara för naturen och det ekologiska sam- 
spelet. Fenylcapsaicin är en icke-giftig, miljövänligt  
bioreppellant som ska kunna hålla alla typer av båtar 
fria från påväxt, och därmed minimera friktion och 
minska drivmedelskostnader utan att frigöra gifter till 
naturen. aXichem har låtit utföra flera studier av pro-
dukten i Skandinavien, såväl i havet som i laboratoriet. 
Syftet har varit att testa effektiviteten mot de vanliga 
påväxtorganismerna som t ex havstulpaner men också 
fastställa eventuell giftighet. Bolaget har långt gångna 
diskussioner med amerikanska och asiatiska färgtill-
verkare om att påbörja användning av fenylcapsaicin i 
deras slutprodukter.

Flera områden
aXichem har även studerat andra användningsområ-
den för fenylcapsaicin. Ett av de stora användningsom-
rådena för naturligt capsaicin är som aktiv substans i 
smärtstillande salvor, liniment och medicinska plåster. 
Fenylcapsaicin har en stor marknadspotential för detta, 
framföra allt i Asien.

På grund av sin starkt repellerande effekt på levande 
organismer, från granbarkborrar till älgar, har fenylcap-
saicin användningsområden i skogsprodukter. Fenyl-
capsaicin skulle t ex kunna bindas till ett vax för påfö-
ring på granplantor som skydd mot hjort och älg. 
Naturligt capsaicin är den aktiva substansen i peppar-

spray som används för, att utan bestående men, oskad-
liggöra angripare och våldsverkare. Fenylcapsaicin kan 
användas för att skydda elkablar i mark mot gnagare. 
Gnagare gör idag skador på markkabel för stora belopp 
vart år.

Fenylcapsaicin har en möjlig funktion som alternativ 
till gifter i lant- och trädgårdsbruk. Fenylcapsaicin kan 
även användas som smakförstärkare i olika asiatiska 
maträtter.

Fenylcapsaicin
Fenylcapsaicin är aXichems artificiellt framställda och 
patenterade capsaicin. Bolaget tester visar att fenylcap-
saicin i all väsentlighet uppbär samma egenskaper som 
det naturliga capsaicinet.

Den stora skillnaden ligger i att naturligt capsaicin 
extraheras från chili och därför har varierande kvalitet 
och sällan når en koncentration över 85 %. Fenylcap-
saicin har minst 97 % koncentration och förutsägbara 
egenskaper. Därför kan man påstå att ett gram fenyl-
capsaicin har betydligt bättre effekt eller ”hetta” än ett 
gram naturlig capsaicin.

En av de stora industriella fördelarna med fenylcap-
saicin är att aXichem kan styra vatten- och fettlöslig-
het, något som är ytterst viktigt när man ska använda 
ämnet i olika typer av slutprodukter.

Fenylcapsaicin fungerar direkt på det centrala 
nervsystemet och kan därför användas som en biorep-
pellant mot nästan alla levande organismer och i de 
flesta situationer där djur skadar konstruktioner, instal-
lationer eller byggnader. Fenylcapsaicin representerar 
framtiden för påväxthämmande färger. aXichem ingår 
därför bland framtidens miljöaktörer.

Bolaget framöver
aXichem kommer den närmaste tiden att prioritera 
arbetet med alla relevanta regulatoriska processer som 
är nödvändiga för att erhålla försäljningsgodkännande 
under den europeiske unionens biocid-direktiv. Det 
praktiska arbetet i  samband med registreringsproces-
sen samt koordinering av data- och dokumentunderlag 
sköts av en tysk konsultfirma som har specialiserat sig 
på registrering av nya kemikalier som behöver god-
kännas under biocid-direktivet. Det är bra progression 
i arbetet, och bolaget förväntar att en ansökan kan 
inlevereras till relevant myndighet under Q3 2013. 
On-site effektstudier av fenylcapsaicin pågår parallellt 

Verksamhet
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med godkännandearbetet. Parallellt med effektstudier 
och registreringsarbetet fokuserar aXichem också på 
närmandet till marknaden och har startat arbetet med 
att utveckla sin organisation från renodlad produkt-
utvecklingsorganisation till att bli en fullblods försälj-
nings- och marknadsföringsorganisation som snabbt 
kan ta grepp når registreringsarbetet är slutfört.  

Med ett antagande om ett pris på 20 000 SEK/Kg 
för fenylcapsaicin anses vara ett marknadsmässig pris 
enligt bolaget. Prissättningen är att anse som rimlig 
beroende på att naturligt capsaicin är så mycket dyrare 
per kilogram. 

Med en inblandning på 0,3 % och en total botten-
färgsmarknad ges en teoretisk marknad för fenylcap-
saicin på 240 ton per/år. Giftfria färger har en andel 
på mindre än 5 % i dagens marknad enligt Jotun (stor 
färgtillverkare). Utveckling av olika giftfria produkter 
går ibland något långsammare än vad uppfinnare/till-
verkare önskar så bolaget beräknar att inom en tio (10) 
års sikt, så har fenylcapsaicin (deras produktgrupp) nått 
en penetration av världsmarknadens totala behov om 
15 %. Konservativt kan detta översättas till en relevant 
marknad om 40 ton fenylcapsaicin och om aXichem 
erövrar 20 % av denna giftfria marknad så innebär det 
en produktion om 8 ton. Det skulle motsvara ett för-
säljningsvärde på 8 ton x 20 000 SEK/Kg, vilket ger ett 
försäljningsvärde på 160 000 000 SEK i slutet av denna 
tidsperiod.

Utsikter  för 2013
Under 2013 kommer resultaten från bolagets första 
stora färskvattenstudie av fenylcapsaicins påväxthäm-
mande egenskaper i sötvatten. Den kommer att ge 
både vetenskapliga kunskaper om fenylcapsaicins 
egenskaper i sötvatten samt värdefull insikt om de  
affärsmöjligheter som finns i den viktiga USA- 
marknaden.

Under 2012 har bolaget lagt betydande resurser på 
aXichems stora jämförande metabolismstudie.
Resultaten ger bolaget viktig data till processen med 
ett EU: s biociddirektiv och den kommande kommersia-
liseringen.

Bolagets undersökningar har visat att Fenylcapsai-
cin har egenskaper som kan vara intressanta även för 
andra marknader än som påväxthämmande medel i 
marin miljö. Vi genomför nu ytterligare undersökningar 
för att bedöma vilka dessa möjligheter är. I den expan-
siva fas aXichem befinner sig i och med förberedelser 
inför en kommersialisering avser vi att förstärka organi-
sation under 2013.
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Historik

aXichem är ursprungligen en avknoppning från moder-
bolaget aXimed AB, ett bolag baserat i Sverige och 
Norge och som arbetar med att utveckla kosttillskott 
och sälja dessa på den asiatiska marknaden.

aXimed startades 1999 i Bergen och var tidigt ute 
efter en leverantör i Kina som kunde tillverka bolagets 
hälsokostpreparat. aXimed kom då i kontakt med ett 
företag som utvann färg ur chilifrukter. Detta kinesiska 
företag erhöll som en biprodukt capsaicin och undrade 
om aXimed hade användning för detta ämne. 

År 2000 började aXimed att diskutera och fundera 
över om man inte kunde använda capsaicin affärsmäs-
sigt. Några affärsuppslag utvecklades men Bolaget insåg 
nästan omedelbart att bristande tillgång och varierande 
kvalité på naturligt capsaicin omöjliggjorde en storskalig 
produktion, och därmed affärsmöjligheter.

aXimed inledde istället ett forskningsarbete som gick 
ut på att hitta en syntetisk variant av capsaicin som var 
stabil och kvalitetssäkrad. År 2007 knoppades aXichem 
av från aXimed och har sedan dess stått på egna ben.

Bolaget har under åren genomfört några mindre  
nyemissioner bland delägarna och noterades 2008 
först på NMG-MTF. Under 2009 lyckades bolaget att 
skala upp tillverkningsprocessen av det syntetiska 
capsaicinet, kallat fenylcapsaicin, till industriella voly-

mer och med hög kvalité. Bolaget har vidare utvecklat 
distributionsformen från en trögflytande vätska till en 
fast kristallinisk form.

Bolaget har som första användningsområde för sin 
patenterade produkt fenylcapsaicin beslutat att använ-
da den som en miljövänlig repellant i färg för målning 
av botten på båtar. Genom att fenylcapsaicinet får den 
effekt att det sker en minskad påväxt av havstulpaner, 
musslor m.m. så kan båtarna färdas i högre fart och 
med minskad bränslekonsumtion.

Det finns flera användningsområden där fenylcap-
saicin kan användas som ett alternativ, bland annat i 
medicinska salvor, pepparspray, skydd mot gnagare på 
markkablar m.m.

Fenylcapsaicin har en styrka (hetta) motsvarande 
styrkan i naturlig capsaicin. Styrkan är ca 15 000 000  
Scoville enheter, mätenheten för capsaiciner. Detta kan 
jämföras med Tabascosås från dagligvaruaffärer som 
har en styrka på mellan 2 500 – 8 000 Scoville enheter. 

Vid samma mängd råvara är dock fenylcapsaicin star-
kare än naturens capsaicin då denna, till skillnad från 
fenylcapsaicin, är svår att framställa med hög koncen-
tration. 
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Marknad

Den globala marknaden
Den globala marknaden för bottenfärg är enorm. 
Marknaden för antifouling färg (påväxthämmande 
färg) uppskattas till omkring 5 000 000 000 SEK. Biocid-
andelen av denna marknad, alltså den del som handlar 
om giftiga färger, beräknas till 30 % av total marknad, 
alltså 1 500 000 000 SEK.

Marknaden för båtfärger totalt ligger på c:a  
3 000 000 000 EURO, enlig bolag som Akzo Nobel. 

En prioriterad marknad för aXichem är naturligt Kina, 
men även resten av Asien har en betydande potential. 
aXimed AB (moderbolaget) har redan idag en utveck-
lad närvaro på den kinesiska marknaden och egen 
produktion i Guizhou- regionen.

Beräkningar utförda av bolaget har visat att storleken 
av den kinesiska marknaden borde representera ungefär 
10 % av totalmarknaden för påväxthämmande färg. 

Enligt organisationen Marine Paint ligger den 
globala konsumtionen av bottenfärg för båtar på c:a 
80 000 ton. Om 0,3 % inblandning är den potentiella 
marknaden för bolagets fenylcapsaicin närmare 240 
ton. Om det då antas att priset per kilogram är 20 000 
SEK så motsvarar detta ett värde på 4 800 000 000 SEK.

Dessa enorma siffror antyder att redan en blygsam 
marknadsandel skulle ge en mycket hög omsättning.

Fler marknader för produkten
Som tidigare berättats så finns det andra marknader 
där aXichems produkt kan användas. Här kommer den 
näst mest intressanta ur en synvinkel som antyder stora 
produktionsvolymer.

Kabelmarknaden
Den internationella kabelmarknaden är mycket stor: 
mätt i värde över 150 000 000 000 USD (enligt Interna-
tional Cablemakers Federation). 

Volymen polyetylen som används i kablar upp-
skattas  till 2 500 000 ton och med en inblandning av 
0,3 % kan det översättas till en potentiell marknad 
på 7500 ton fenylcapsacin och med ovanstående 
uträkningsmodell handlar det om stora summor även 
vid en liten marknadsandel. Dessa siffror visar att detta 
marknadssegment har en ännu större potential än 
antifouling sektorn.

Kina som är ”hemmamarknad” för aXichem svarar för 
c:a 20 % av kabelmarknaden i världen.

Hur bolaget än räknar så medför detta att det finns 
en stor efterfrågan på en produkt som fenylcapsaicin 
som aXichem äger, producerar och saluför.
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Aktien

Antal aktier
Antalet aktier vid periodens utgång var 13 749 569 st. 
Efter den genomförda konverteringen av konvertibler 
till eget kapital, som registrerats hos Bolagsverket 
2013-01-28, finns 14 669 560 aktier

Handel i aktien
aXichem AB:s aktie är sedan 2010 upptagen till handel 
på AktieTorget under förkortningen AXIC A och med 
ISIN-kod SE0002408484. 

Ägarstruktur
Den 31 december 2012 hade bolaget 276 aktieägare 
(exklusive innehav i enbart kapitalförsäkringar samt 
utländska depåkunder; uppdateras halvårsvis). De tio 
största aktieägarna enligt offentlig aktiebok och förval-
tarförteckning presenteras i tabellen nedan.

Ägare Antal aktier
Andel i % av

kapital/röster
Manakin Ltd. 4 064 912 29,27 %
LMK Ventures AB 1 851 980 13,33 %
HSBC Private Bank (Suisse) S.A 1 263 630 9,10 %
Joachim Kuylenstierna 648 147 4,67 %
Danica Pension Försäkrings AB 635 152 4,57 %
Jaller Klädcenter AB 591 223 4,26 %
aXimed AB (publ) 388 954 2,80 %
M & L Industriförvaltning AB 346 982 2,50 %
Royalskandia Life Assurance Ltd 222 000 1,60 %
Scandinaviska Enskilda Banken S.A 198 125 1,43 %

Insynspersoner med aktieinnehav 

Person Befattning
 Antal per  

2012-12-31
Förändring under 

2012
Lars Thunberg Styrelseordförande med insyn 364 982 +359 982
Mats Lundberg Styrelseledamot med insyn 153 625 0
Hans Högstedt Styrelseledamot med insyn 8 000 0
Peter Ragnarsson* Styrelseledamot med insyn 1 851 980 0
Torsten Helsing VD, Styrelseledamot med insyn 52 000 0

*inklusive närståendeinnehav

Aktiekursens utveckling
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Förvaltningsberättelse

Bolagets verksamhet
aXichem AB (publ) har utvecklat och patenterat ett 
ekologiskt nedbrytbart anti-påväxtmedel, fenylcapsai-
cin främst för användning som repellent i båtfärg.  
Fenylcapsaicinets flertaliga biologiska effekter gör  
ämnet lämpligt också för användning som repellent 
inom jord och skogsbruk. Under hösten 2008 godkän-
de de sista viktiga länderna patent på fenylcapsaicin. 
aXichem har i stort sett globalt patentskydd av moleky-
len fenylcapsaicin, derivat av fenylcapsaicin, metoden 
att framställa huvudmolekylen och derivatmolekylerna 
samt användningen av dessa som  
ekologiskt nedbrytbara, miljövänliga repellenter.

Vid utgången av 2008 hade aXichem med goda 
resultat genomfört toxikologiska analyser av fenyl-
capsaicin. Bolaget riktade därefter uppmärksamheten 
mot två viktiga steg på vägen mot industrialisering 
och kommersialisering av fenylcapsaicin: uppskalering 
av syntesen samt utveckling av fenylcapsaicin i fast, 
kristallinisk form.

Arbetet med uppskalering av syntesen från labora-
torieskala till industriskala var omfattande, och både 
teoretisk och experimentell kemi tillämpades för att 
förenkla och förkorta syntesen. Arbetet förlöp som 
planerat och den första produktionen av 28 kilo ren 
fenylcapsaicin framställdes sensommaren 2009. 

En av de viktigaste utmaningarna för aXichem under 
2009 var utvecklingen av ren fenylcapsaicin i fast, 
kristallinisk form. Resultatet av både laboratorie- och 
industrisynteserna aXichem arbetat med var en trög-
flytande vätska. Substansen var ren och användbar 
men vi önskade likväl en fast kristallinisk form. Under 
2010 och 2011 har bolaget fokuserat på regulativa pro-
cesser, vetenskaplig utveckling, industrialisering samt 
finansiering. Av europeiska aktiviteter är det pågående 
arbetet med godkännande enligt EU: s biociddirektiv 
fortfarande viktigast. Bolaget arbetar tillsammans med 
en stark och kompetent partner i genomförandet av 
godkännandeprocessen. Viktiga steg har tagits under 
2011 men det kvarstår fortsatt kvalificerat arbete att 
genomföra.

Under 2012 har aXichem lagt betydande resurser på 
en omfattande metabolismstudie. Studien har jämfört 
upptag, fördelning, omvandling och nedbrytning av 
fenylcapsaicin och naturlig capsaicin i biologiska  
organismer och genomfördes för att undersöka likhe-
ter och eventuella skillnader mellan de två substan-
serna. Studien har fastslagit att fenylcapsaicin tas upp, 
distribueras, och bryts ner på samma sätt som naturligt 
capsaicin. Studien visar också att fenylcapsaicin har 
flera metaboliska likheter med naturligt capsaicin samt 
att upptag och nedbrytning av de två substanserna är 
mycket lika. Studieresultaten är viktiga i flera aktuella 
godkännandeprocesser, inte minst enligt EU: s biocid-
direktiv.

Koncernstruktur
Bolagsstämman för aXimed AB (publ) beslutade den 
28 juni 2012 om utdelning av 6 838 912 aktier, (mot-
svarande 49,2% av aktier och röster) i dotterbolaget 
aXichem AB (publ) till aktieägarna med avstämnings-
dag 2012.08.03.

Koncerntillhörigheten med aXimed AB är därmed 
upplöst.

Ekonomisk utveckling
Bolaget befinner sig i en kommersialiseringsfas utan 
omsättning.

Likviditet och finansiell ställning
Bolagets likvida medel uppgick den 31 december 2012 
till 2,3 Mkr. Bolaget har skulder till de tidigare koncern-
bolagen aXimed AB (publ) och aXimed AS om totalt 8,8 
Mkr (10,2 Mkr).

Eget kapital
Bolagets egna kapital var vid årets utgång 8 Mkr.

Investeringar
Bolagets investeringar i immateriella anläggningstill-
gångar uppgick under året till 1 Mkr och avsåg patent 
gällande fenylcapsaicin. Inga investeringar i materiella 
anläggningstillgångar har gjorts under perioden.
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Nyckeltalsöversikt 2012 2011 2010

Soliditet %  46% 41% 22%

Eget kapital per aktie kr  0,55 0,66 0,27

Resultat per aktie kr  -0,24 -0,17 -0,20

Ägarstruktur
Bolaget är noterat vid Aktietorget. Per 31 december 
2012 hade bolaget 276 aktieägare. De tio största  
aktieägarna enligt offentlig aktiebok och förvaltarför-
teckning presenteras i tabellen nedan. 

Ägare
Antal  

aktier

Andel i % 
av kapital/

röster

Manakin Ltd. 4 064 912 29,27 %

LMK Ventures AB 1 851 980 13,33 %

HSBC Private Bank (Suisse) S.A 1 263 630 9,10 %

Joachim Kuylenstierna 648 147 4,67 %

Danica Pension Försäkrings AB 635 152 4,57 %

Jaller Klädcenter AB 591 223 4,26 %

aXimed AB (publ) 388 954 2,80 %

M & L Industriförvaltning AB 346 982 2,50 %

Royalskandia Life Assurance Ltd 222 000 1,60 %

Scandinaviska Enskilda Banken S.A 198 125 1,43 %

Aktiedata
Eget kapital per aktie (efter pågående registrering) vid 
periodens slut uppgick till 0,55 (0,66) kr.

Närståendetransaktioner
Företaget definierar ledande befattningshavare, sty-
relseledamöter och nära familjemedlemmar till dessa 
personer som närstående. Bolaget har under 2012 köpt 
tjänster från det tidigare systerbolaget aXimed AS.

Förväntad framtida utveckling
Under 2013 koncentreras aXichems arbetet till of-
fentliga registreringar och godkännanden samt att i 
partnerprogram genomföra utveckling av industriella, 
fenylcapsaicin-baserade slutprodukter. aXichem har 
som mål att registrera sin ansökan om godkännande 

enligt EU: s biociddirektivunder under tredje kvartalet 
2013. Parallellt arbetar bolaget kontinuerligt med att 
etablera breda industriella kontakter med målsättning 
att ha färdigutvecklade slutprodukter när fenylcapsai-
cin godkänts för storskalig användning. 

Händelser efter balansdagen
Det har inte inträffat några händelser efter rapport-
perioden som väsentligt påverkar bolaget planerade 
utveckling eller ekonomi. 

Under januari 2013 har konverteringen av konvert-
ibler registrerats hos Bolagsverket.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
Bolaget ser inga nya risker vid kommersialiseringen av 
projektet. Regulativa frågor bedöms därför fortsatt som 
den största enskilda risken för bolaget. 

Förslag till resultatdisposition
Till bolagsstämmans förfogande står följande resultat:

Överkursfond 18 256 196
Balanserat resultat -7 493 819
Årets resultat -3 483 130
Summa 7 279 247

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att 
vinstmedlen disponeras enligt följande:

Till överkursfond överförs 18 256 196
Till Balanserat resultat överförs -10 976 949
Summa 7 279 247



aXichem AB (publ) - org.nr: 556739-8663 - årsredovisning 2012

12

Resultaträkning
Belopp i kr Not

2012-01-01
2012-12-31

2011-01-01
2011-12-31

Nettoomsättning 0 0

Summa rörelsens intäkter 0 0

Rörelsens kostnader:
Råvaror och förnödenheter -28 474 -40 000

Övriga externa kostnader 1 -3 270 732 -2 051 658

Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar 2 0 0

Summa rörelsens kostnader -3 299 206 -2 091 658

Rörelseresultat -3 299 206 -2 091 658

Resultat från finansiella investeringar: 3

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 71 739 127

Räntekostnader och liknande resultatposter -255 663 -265 536

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt -3 483 130 -2 357 067

Skatt på årets resultat 0 0

Årets resultat -3 483 130 -2 357 067

Resultat per aktie (efter pågående registrering) -0,24 -0,17

Räkenskaper
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Balansräkning
Belopp i kr Not 2012-12-31 2011-12-31
TILLGÅNGAR
Tecknat men ej inbetalt aktiekapital 0 8 275 562
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar 4
Patent 14 706 700 13 728 542
Summa anläggningstillgångar 14 706 700 22 004 104

Omsättningstillgångar
Varulager 330 000 358 474
Kortfristiga fordringar
Övriga fordringar 64 810 67 720
Kassa och bank 6 2 255 852 78 167

Summa omsättningstillgångar 2 650 662 504 361

SUMMA TILLGÅNGAR 17 357 362 22 508 465

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital 5
Bundet eget kapital
Aktiekapital, (13 889 569 st aktier á 0,05 kr) 694 478 595 528
Pågående emission 39 000 91 950
Summa bundet eget kapital 733 478 687 478

Fritt eget kapital
Pågående emission 2 475 974 8 183 612
Överkursfond 15 780 222 7 752 553
Balanserat resultat -7 493 819 -5 136 753
Årets resultat -3 483 130 -2 357 067
Summa fritt eget kapital 7 279 247 8 442 345

Summa eget kapital 8 012 725 9 129 822

Kortfristiga skulder
Konvertibla lån 0 2 599 974
Skulder till koncernföretag 0 10 238 340
Leverantörsskulder 470 395 172 487
Övriga skulder 8 799 242 235 000
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 75 000 132 842
Summa kortfristiga skulder 9 344 637 13 378 643

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 17 357 362 22 508 465

Ställda säkerheter
Kassa och bank 6 50 000 50 000

Ansvarsförbindelser Inga Inga
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Kassaflödesanalys
Belopp i kr

2012-01-01
2012-12-31

2011-01-01
2011-12-31

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat -3 299 206 -2 091 658

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 0 0

Erhållen ränta m.m. 71 739 127

Erlagd ränta -255 663 -265 536

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital -3 483 130 -2 357 067

Kassaflöde från förändring av rörelsekapital
Ökning(-)/minskning(+) av varulager 28 474 40 000

Ökning(-)/minskning(+) av rörelsefordringar 2 910 -26 796

Ökning(+)/minskning(-) av rörelseskulder -1 434 031 1 915 360

Summa -1 402 647 1 928 564

Kassaflöde från den löpande verksamheten -4 885 777 -428 503

Investeringsverksamheten
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -978 158 -384 294

Kassaflöde från investeringsverksamheten -978 158 -384 294

Finansieringsverksamheten
Årets nyemission 8 126 620 -63 871

Konvertibla lån -85 000 0

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 8 041 620 -63 871

Årets kassaflöde 2 177 685 -876 668
Likvida medel vid årets början 78 167 954 835

Likvida medel vid årets slut 2 255 852 78 167
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Allmänna upplysningar

Redovisnings- och värderingsprinciper
Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovis-
ningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. 
När allmänna råd från Bokföringsnämnden saknas har 
vägledning hämtats från Redovisningsrådets rekom-
mendationer och i tillämpliga fall från uttalanden från 
Far. När så är fallet anges detta i särskild ordning nedan. 
Principerna är oförändrade jämfört med föregående år.

Immateriella anläggningstillgångar
Bolagets patentsituation har stärkts under 2012. Då 
utvecklingsarbetet inte är avslutat och kommersiali-
seringen inte är fullt inledd har det inte gjorts några 
avskrivningar avseende patentet. Mot bakgrund av de 
affärsmöjligheter som patentet har bedömer styrelsen 
att något nedskrivningsbehov inte finns.

Fordringar
Fordringar upptas till det belopp som efter individuell 
prövning beräknas bli betalt.

Tilläggsupplysningar

Fordringar och skulder i utländsk valuta
Fordringar och skulder i utländsk valuta värderas till ba-
lansdagens kurs. I de fall valutasäkringsåtgärd genom-
förts, t ex  terminssäkring, används terminskursen.

Varulager 
Varulager värderats till det lägsta av anskaffningsvärdet 
och verkligt värde.

Avsättningar och skulder
Skulder har, om ej annat anges nedan, upptagits till 
anskaffningsvärden med sedvanliga reserveringar för 
upplupna kostnader. Avsättningar har gjorts för kända 
eller befarade risker efter individuell prövning.
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Not 6 Ställda säkerheter
Ett inlåningskonto är pantsatt till förmån för VPC,  
belopp 50 000 kr.

Malmö 2013-04-15

Torsten Helsing
Verkställande 

direktör

Lars Thunberg
Ordförande

Mats Lundberg
Ledamot

Peter Ragnarsson
Ledamot

Göran Högstedt
Ledamot

Vår revisionsberättelse har lämnats 2013-04-15

Peter Nilsson
Auktoriserad revisor

Marianne Sandén-Ljungberg
Auktoriserad revisor

Not 1 Medeltal anställda/Ersättning till styrelsen
Inga personer var anställda i bolaget under räkenskapsåret. 
Någon ersättning till styrelsens ledamöter har ej utgått. VD-
arvode har fakturerats från aXimed AS om 20 tkr/mån.

Not 2 Avskrivningar
Baserat på att ingen industriell produktion är igång har inga 
avskrivningar gjorts för räkenskapsåret.

Not 3 Resultat från finansiella investeringar
2012 2011

Övriga ränteintäkter och liknande 
resultatposter:

Ränteintäkter 71 739 127

Summa 71 739 127

Räntekostnader och liknande resul-
tatposter:

Räntekostnader koncernbolag 0 242 827

Räntekostnader konvertibla lån 0 8 609

Räntekostnader -255 663 14 100

Summa -255 663 265 536

Not 4 Immateriella anläggningstillgångar
2012 2011

Patent och varumärken

Ingående anskaffningsvärden 13 728 542 13 344 248

Inköp 978 158 384 294

Aktivering patentkostnader 0 0

Utgående ackumulerade  
anskaffningsvärden 14 706 700 13 728 542

Årets avskrivningar 0 0

Utgående ackumulerade avskrivningar 0 0

Utgående planenligt restvärde 14 706 700 13 728 542

Not 5 Eget kapital
Förändring av eget kapital

Aktie- 
kapital

Ej registrerat 
aktiekapital

Pågående 
emission

Överkurs-
fond

Balanserat 
resultat

Årets  
resultat

Summa 
kapital

Ingående balans 595 528 91 950 8 183 612 7 752 552 -5 136 752 -2 357 067 9 129 823

Årsstämma 2012-05-16 -2 357 067 2 357 067 0

Nyemission 98 950 -52 950 -5 707 638 8 806 615 3 144 977

Emissionskostnader -778 945 -778 945

Årets resultat -3 483 130 -3 483 130

Belopp vid årets utgång 694 478 39 000 2 475 974 15 780 222 -7 493 819 -3 483 130 8 012 725

Noter
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Revisionsberättelse

REVISIONSBERÄTTELSE

Till årsstämman i aXichem AB (publ)
Org.nr. 556739-8663

Rapport om årsredovisningen

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för aXichem AB (publ) 
för år 2012. Bolagets årsredovisning ingår i den tryckta versionen av 
detta dokument på sidorna 10-16.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för 
årsredovisningen
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att 
upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt 
årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen och 
verkställande direktören bedömer är nödvändig för att upprätta en 
årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig 
dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på grundval av vår 
revision. Vi har utfört revisionen enligt International Standards on 
Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att 
vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att 
uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga 
felaktigheter.

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta 
revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen. 
Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att 
bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare 
sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna 
riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen 
som är relevanta för hur bolaget upprättar årsredovisningen för att ge 
en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är 
ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att 
göra ett uttalande om effektiviteten i bolagets interna kontroll. En 
revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de 
redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens 
och verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen, liksom 
en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Uttalanden

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med 
årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden 
rättvisande bild av aXichem AB (publ)s finansiella ställning per den 
31 december 2012 och av dess finansiella resultat och kassaflöden för 
året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig 
med årsredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultaträkningen och 
balansräkningen.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision 
av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust 
samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för 
aXichem AB (publ) för år 2012.
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner 
beträffande bolagets vinst eller förlust, och det är styrelsen och 
verkställande direktören som har ansvaret för förvaltningen enligt 
aktiebolagslagen.

Revisorns ansvar

Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förslaget till 
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust och om 
förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen 
enligt god revisionssed i Sverige.

Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till 
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi granskat 
om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår 
revision av årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och 
förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon 
styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig 
mot bolaget. Vi har även granskat om någon styrelseledamot eller 
verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med 
aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Uttalanden
Vi tillstyrker att årsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i 
förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och 
verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Malmö den 15 april 2013

Peter Nilsson

Auktoriserad revisor

Marianne Sandén-Ljungberg

Auktoriserad revisor
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Styrelse och ledning

Styrelse

Lars Thunberg: 
Styrelseordförande. Ordförande och delägare i flera 
bolag som Verktygs Allians, Moderna Verktyg, Indu-
striteknik, Swepart, Moderna Verktyg Hong Kong LTD, 
aXichem och aXichem.

Torsten Helsing: 
(Verkställande Direktör, se höger spalt)

Mats Lundberg: 
Styrelsemedlem. Delägare i flera fastighetsbolag samt 
aktiv i flertaliga styrelser, bl. a. Fru Görvel AB, S:t Petri 
AB, Gerda AB, Elemensys Research AB och aXichem AB.

Göran Högstedt: 
Styrelsemedlem. Dr Philos. Professor vid Biologisk Insti-
tut vid Universitetet i Bergen, Norge. Aktiv investerare i 
flera utvecklingsföretag genom många år. Styrelsemed-
lem i aXichem AS seden 2000, styrelsemedlem också i 
aXichem AB.

Peter Ragnarsson:
Styrelsemedlem. VD i LMK Inventures. Styrelseledamot 
i Generic Sweden AB, Confidence International AB, 
Genovis AB, Gullberg & Jansson AB, Aqilles Invest AB, 
Hotel Kungsträdgården AB, Nolroc Ventures AB, LMK 
Hotels & Ryan Estate AB, LMK Ventures AB.

Verkställande direktör 

Torsten Helsing
VD och styrelsemedlem. Mångårig erfarenhet som 
grundare. Har bland annat etablerat aXichem AS,  
aXimed AS och aXichem AB. Delägare i flera bolag samt 
medlem i flertaliga styrelser.



aXichem AB

Adress: Box 204
281 22  Hässleholm
Tel: 046-780 06 73
kontakt@axichem.se
www.axichem.se
Org.nr: 556739-8663
Bolaget är publikt


