
Årsredovisning 2011
aXichem AB (publ) 

Org.nr: 556739-8663



aXichem AB (publ) - org.nr: 556739-8663 - årsredovisning 2011

2

Sammanfattning helåret 2011

• Samarbetet med nordamerikanska partners följer uppgjorda avtal
• Diskussioner med potentiella leverantörer i Kina fortgår i syfte att 

ingå avtal avseende försäljning och distribution i asien.
• Positiv utveckling av den pågående godkänningsprocess i Europa
• Nyemission genomförd med företräde för aktieägarna

Finansiell sammanfattning

Bolagets resultaträkning i sammandrag
Belopp i kronor

Helår
2011

Helår
2010

Nettoomsättning 0 0

Råvaror och förnödenheter -40 000 0

Övriga externa kostnader -2 051 658 -1 828 099

Av- och nedskrivningar 0 0

Rörelseresultat -2 091 658 -1 828 099
Finansiellt netto -265 409 -545 800

Resultat efter finansiella poster -2 357 067 -2 373 899
Skatt 0 0

Årets resultat efter skatt -2 357 067 -2 373 899

Kommande rapporttillfällen

•  Årsstämma 2012      16 maj 2012
•  Kvartalsredogörelse januari – mars 2012  28 maj 2012
•  Halvårsrapport januari – juni 2012   30 augusti 2012
•  Kvartalsredogörelse januari – september 2012 26 november 2012

aXichem AB (publ) – årsredovisning 2011
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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 båt-
bottnar och är en ingrediens i båtbottenfärg. Havstul-
paner och andra påväxter genererar friktion som ger 
höga kostnader i form av ökad användning av driv-
medel samt sänkt hastighet för fartyget. Globalt finns 
det cirka 50 000 kommersiella fartyg (containerfartyg, 
oljetankers, färjor, kryss-ningsfartyg m.fl.) som årligen 
använde cirka 80 000 ton påväxthämmande färg till en 
samlad kostnad av cirka 5 miljarder SEK.
 
aXichems produkt är en helt giftfri substans kallad fenyl-
capsaicin baserad på naturligt förekommande capsaicin 
från chilibusken. Men då fenylcapsaicin är syntetiskt 
framställd har substansen en mängd fördelar jämfört 
med naturlig capsaicin. aXichem AB har de internatio-

Nyckeltal Helår
2011

Helår
2010

Avkastning på eget kapital neg neg
Soliditet 41% 22%
Antal anställda - -
Antal aktier vid periodens utgång (efter pågående registrering) 13 749 569 11 910 555
Eget kapital per aktie, kr (efter pågående registrering) 6,64 0,27
Resultat per aktie, efter skatt (efter pågående registrering) -0,17 -0,20
Resultat per aktie efter skatt och efter full konvertering av  
utestående konvertibla förlagslån (efter pågående registrering) -0,17 -0,19

nella patenträttigheterna för använding i bland annat 
båtfärg samt flera världspatent för alternativa använd-
ningsområden för fenylcapsaicin.

I samarbete med svenska forskare har aXichem ge-
nomfört bioaktivitetstester med mycket goda resultat, 
och kommer framöver att vidareutveckla produkten 
i fullskaliga tester. aXichem AB arbetat intensivt med 
kommersiella aktiviteter och för diskussioner med 
kinesiska marknadsaktörer inom marin färg- och 
antifouling-segmentet. Förhandlingar förs även med 
en etablerad, nordamerikansk leverantör av industrike-
mikalier. Förhandlingarna har som mål att etablera ett 
produktutvecklingssamarbete där parterna bidrar med 
sina respektive kunskaper, patenterade teknologier för 
att utveckla slutprodukter inom marin antifouling.

Bolaget är listat på AktieTorget.

Om aXichem AB
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Vi kan med glädje och belåtenhet summera 2011 och 
ser nu fram emot 2012. Under 2011 gjorde vi stadiga 
och hållbara framsteg och fortsatte orubbligt på vår 
väg mot en kommersialisering av fenylcapsaicin. Vi är 
övertygade om att den positiva trenden kommer att 
fortsätta även under innevarande år.

Vägen till REACH 
En stor del av 2011 ägnades åt att arbeta med EU:s 
REACH-förordning. REACH (Registration, Evaluation, 
Authorization and Restriction) är både nödvändigt för 
framtida försäljning inom EU samt ett värdefullt verktyg 
för att skapa förtroende och trovärdighet för fenylcap-
saicin på andra marknader. REACH-processen är ett in-
ternationellt arbete där aXichem arbetar nära samman 
med mycket specialiserade samarbetspartner i Europa, 
Asien och USA, som alla tillhör de bästa i världen över 
inom sina respektive kunskapsområden. 

Vi inriktar för närvarande vår kombinerade kom-
petens och samlade kunskaper på en komparativ 
undersökning av metabolismen hos capsaicin och 
fenylcapsaicin, där vi undersöker om metabolismen 
och nedbrytningsprodukterna ser likadana ut hos de 
båda ämnena. Om vi lyckas bevisa vår uppfattning om 
likheterna mellan metabolismen hos capsaicin och 
den hos fenylcapsaicin, förväntar vi oss att det ska gå 
relativt fort att uppnå en slutregistrering hos REACH 
och att det, när allt kommer omkring, kommer att gå 
ganska lätt. Hittills finns det ingenting som har gett oss 
anledning att tro att vi är fel ute.

Sunda finanser
Utöver fokusen på REACH har vi ägnat oss åt att säkra 
vår finansiella ställning under 2011, och vi kan nöjt 
meddela att vi har skaffat oss en stark, sund och stabil 
finansiell grund för den tid som återstår fram till den 
slutliga kommersiella lanseringen av fenylcapsaicin. 

VD-ord

Vi är även glada över att det svenska bolaget LMK Ven-
tures AB har valt att stärka sin position i aXichem under 
2011, och vi ser verkligen fram emot att få ta del av 
deras värdefulla kunskaper när vi sätter igång med de 
industriella processerna som ligger framför oss under 
de närmaste åren. 

Spännande projekt i USA
Under 2011 fortsatte vi att arbeta nära ihop med vår 
amerikanska samarbetspartner och det samarbetet har 
mognat till ett mycket spännande projekt som kommer 
att sätta igång under sommaren 2012. Tillsammans 
med forskare på universitetet i Nevada, Las Vegas, 
kommer vi att testa fenylcapsaicin som ett biologiskt 
tillväxthämmande medel mot musselangrepp i sjöar 
och färskvattensystem i sydvästra USA. Vandrarmuss-
lor och kvaggamusslor sprider sig i dessa vatten med 
oroväckande hög hastighet och orsakar skador för 
stora belopp, och eftersom vattensystemen är slutna 
och saknar cirkulation har myndigheterna förbjudit 
användningen av giftiga bottenfärger i kampen mot 
musslorna.

Undersökningen beräknas pågå under tolv månader 
och är såväl ett viktigt steg mot slutanvändarprodukter 
med fenylcapsaicin för den amerikanska marknaden 
som vårt första formaliserade samarbete med ett 
amerikanskt universitet.

Sammanfattningsvis har 2011 medfört betydelse-
fulla steg framåt när det gäller innovation, vetenskap, 
ekonomi och förordningar, och vi ser fram emot 2012 
med förhoppningar om att detta år ska föra oss lika 
många steg framåt som 2011.

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 samt-
liga båtägare, men speciellt för större fartyg, som kan 
åsamkas 30 % ökade drivmedelskostnader. 

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 miljöbelast-
ning.

De flesta av dagens färger med påväxthämmande 
effekt är mycket giftiga och de marina organismer som 
kommer i kontakt med färgerna dör innan de hin-
ner fästa sig. Denna teknologi är miljöbelastande och 
omodern. Fenylcapsaicin kan konkurrera i effektivitet 
utan att utgöra en fara för naturen och det ekologiska 
samspelet.

Fenylcapsaicin är en icke-giftig, miljövänligt biorep-
pellant som ska kunna hålla alla typer av båtar fria från 
påväxt, och därmed minimera friktion och minska driv-
medelskostnader utan att frigöra gifter till naturen.  

aXichem har låtit utföra flera studier av produk-
ten 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 under 2012.

Flera områden
aXichem har även studerat andra användningsom-
råden för fenylcapsaicin.

Ett av de stora användningsområdena för naturligt 
capsaicin är som aktiv substans i 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 fenyl-
capsaicin användningsområden i skogsprodukter. 

Fenylcapsaicin skulle t ex kunna bindas till ett vax för 
påföring på granplantor som skydd mot hjort och älg. 

Naturligt capsaicin är den aktiva substansen i pep-
parspray som används för, att utan bestående men, 
oskadliggöra angripare och våldsverkare.

Fenylcapsaicin kan användas för att skydda elkablar i 
mark mot gnagare. Gnagare gör idag skador på mark-
kabel för stora belopp vart år.

Fenylcapsaicin har en möjlig funktion som alternativ 
till gifter i lant- och trädgårdsbruk.

Fenylcapsaicin kan även användas som smak-
förstärkare 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.

När det gäller hettan så når inte aXichems naturana-
log och men har ändå ungefär samma styrka. Den stora 
skillnaden ligger i att naturligt capsaicin extraheras från 
chili och därför har varierande kvalitet och sällan når en 
koncentration över 85 %. 

Fenylcapsaicin har minst 97 % koncentration och 
förutsägbara egenskaper. Därför kan man påstå att ett 
gram fenylcapsaicin 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 fettlöslighet, 
något som är ytterst viktigt när man ska använda äm-
net 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 
Bolaget räknar med att få igång lansering och 
försäljning i USA under 2012 i USA av fenylcapsaicin till 
antifouling för marint bruk.

Bolaget räknar med att få igång lansering och 
försäljning i Kina under 2013 av fenylcapsaicin till an-

Verksamhet
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tifouling för marint bruk och övriga marknader under 
2014-2015.

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/tillverkare 
önskar så bolaget beräknar att inom en tio (10) års sikt, 
så har fenylcapsaicin (deras produktgrupp) nått en pen-
etration 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 
försäljningsvärde på 8 ton x 20 000 SEK/Kg, vilket ger 
ett försäljningsvärde på 160 000 000 SEK i slutet av 
denna tidsperiod.

Till detta lägger bolaget en nivå för försäljnings- och 
administrationskostnader om 25 % av omsättningen.

De närmaste åren
Bolaget räknar med att följande omsättning skall up-
pnås i och med att distribution av fenylcapsaicin på 
börjas under 2012-2014.
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Historik Koncernstruktur

aXichem är ursprungligen en avknoppning från mod-
erbolaget 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, kal-
lat fenylcapsaicin, till industriella volymer 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 pat-
enterade produkt fenylcapsaicin beslutat att använda 
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 
starkare än naturens capsaicin då denna, till skillnad 
från fenylcapsaicin, är svår att framställa med hög kon-
centration. 

aXimed AB
(Sverige)

Moderbolag
Finans och marknad

aXichem AB
(Sverige)

Dotterbolag
Kemiprodukter

Guizhou aXimed Health 
Food Co Ltd

(Kina)
Produktion av kosttillskott

aXimed HK Limited
(Hong Kong)

Distribution och
marknadsföring i Asien

aXimed AS
(Norge)

Produktionsutveckling och
kvalitetssäkring

aXimed med dotterbolag
Bolaget struktur (se ovan) handlar om att placera 
bolagets olika funktioner/grenar i de länder där de bäst 
behövs och gör mest nytta.

aXichem AB i Sverige är ett noterat dotterbolag (Akti-
etorget) som utvecklar miljövänliga industrikemikalier 
efter modell av naturligt förekommande substanser. 
aXichems huvudprodukt är fenylcapsaicin (se nästa 
avsnitt) som är en miljövänlig bioreppellant med flera 
användningsområden, som aXichem använder i marina 
antifoulingfärger.

aXimed AS i Bergen, Norge ansvarar för produktut-
veckling, information och kvalitetssäkring. Bolaget 
fungerar som en referenspunkt för såväl produktions-
bolag som försäljningsorganisation. 

Guizhou aXimed Health Food Co Ltd i Kina är kon-
cernens helägda GMP-certifierade fabrik (se nästa 
avsnitt) och här tillverkas samtliga av aXichems växt-
baserade produkter.

aXimed HK Limited i Hong Kong är koncernens 
försäljnings- och marknadsföringsorganisation vars 
uppgift är att säkerställa uppföljning av grossister och 
butiker, samt marknadsföring av aXimeds produkter i 
Hong Kong och den mer och mer viktiga försäljnings-
delen i södra Kina.
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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 up-
pskattas  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 11 910 555 st. 
Efter den genomförda nyemissionen i december 2011, 
som ej registrerats hos Bolagsverket ännu, finns  
13 749 569 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. Totalt finns 13 749 569 aktier.

Ägarstruktur
Den 31 december 2011 hade bolaget 166 aktieägare 
(exklusive utländska depåkunder; uppdateras halvårs-
vis efter EuroClears körningar). De tio största aktieägar-
na enligt offentlig aktiebok och förvaltarförteckning 
presenteras i tabellen nedan.

Ägare Antal aktier
Andel i % av

kapital/röster
aXimed AB (publ) 7 287 890 61,19 %
Joachim Kuylenstierna 555 555 4,66 %
LMK Ventures AB 472 222 3,96 %
Danica Pension Försäkrings AB 466 000 3,91 %
Jaller Klädcenter AB 453 125 3,80 %
Royalskandia Life Assurance Ltd 222 000 1,86 %
HSBC Private Bank (Suisse) S.A 202 068 1,70 %
Scandinaviska Enskilda Banken S.A 190 625 1,60 %
Försäkrings AB Skandia 155 846 1,31 %
Softail Textil AK 110 000 0,92 %

Insynspersoner med aktieinnehav 
Person Befattning  Antal per  

2011-12-31
Förändring under 

2011
Lars Thunberg Styrelseordförande med insyn 5 000 +5 000
Mats Lundberg Styrelseledamot med insyn 153 625 0
Hans Högstedt Styrelseledamot med insyn 8 000 0
Torsten Helsing VD, Styrelseledamot med insyn 52 000 0

Aktiekursens utveckling



aXichem AB (publ) - org.nr: 556739-8663 - årsredovisning 2011

10

Förvaltningsberättelse

Bolagets verksamhet
aXichem AB (publ) har utvecklat och patenterat ett 
ekologiskt nedbrytbart anti-påväxtmedel, fenylcapsa-
icin främst för användning som repellent i båtfärg. Fe-
nylcapsaicinets flertaliga biologiska effekter gör ämnet 
lämpligt också för användning som repellent inom jord 
och skogsbruk. Under hösten 2008 godkändes de sista 
viktiga länderna patent på fenylcapsaicin. aXichem har 
i stort sett globalt patentskydd av molekylen fenylcap-
saicin, derivat av fenylcapsaicin, metoden att framställa 
huvudmolekylen och derivatmolekylerna samt använd-
ningen av dessa som ekologiskt nedbrytbara, miljövän-
liga 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 i 2009 
var utvecklingen av ren fenylcapsaicin i fast, kristallinisk 
form. Resultatet av både laboratorie- och industrisynte-
serna aXichem arbetat med var en trögflytande vätska. 
Substansen var ren och användbar men vi önskade 
likväl en fast kristallinisk form.

Under 2010 och 2011 har bolaget fokuserat på 
regulativa processer, vetenskaplig utveckling, indus-
trialisering samt finansiering. Av europeiska aktiviteter 
är det pågående arbetet med REACH-godkännande 
fortfarande viktigaste. Bolaget arbetar tillsammans 
med en stark och kompetent partner i genonförandet 
av godkännandeprocessen. Viktiga steg har tagits 
under 2011 men det kvarstår fortsatt kvalificerat arbete 
att genomföra.

Det har under 2011 också initierats betydande arbete 
med produktutveckling tillsammans med nordameri-
kanska partners. Målsättningen är att kunna färdigut-
veckla kommersiellt gångbara antifouling-färger för 
såväl amerikanska marknaden som för den globala 
marknaden. Arbetet har utvecklats bra under 2011 och 
stora framsteg väntas under 2012.

Koncernstruktur
aXichem AB (publ) ägs till 61,19  % av aXimed AB 
(publ).

Ekonomisk utveckling
Bolaget befinner sig i en kommersialiseringsfas utan 
omsättning. Det är ett mål att uppnå fakturerad om-
sättning under 2012.

Likviditet och finansiell ställning
Bolagets likvida medel uppgick den 31 december 
2011 till 0,1 Mkr. Bolaget har skulder till moderbolaget 
aXimed AB (publ) och till systerbolaget aXimed AS om 
totalt 10,2 Mkr (8,4 Mkr).

Eget kapital
Bolagets egna kapital var vid årets utgång 9,1 Mkr. 
(inkl. pågående emission)

Investeringar
Bolagets investeringar i immateriella anläggningstill-
gångar uppgick under året till 0,4 Mkr och avsåg patent 
gällande fenylcapsaicin. Inga investeringar i materiella 
anläggningstillgångar har gjorts under perioden.

Nyckeltalsöversikt 2011 2010

Soliditet % 6% 22%

Eget kapital per aktie kr 6,64 0,27

Resultat per aktie kr -0,17 -0,20
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Ägarstruktur
Bolaget är noterat vid Aktietorget.
Per 31 december 2011 hade bolaget 166 aktieägare. 
De tio största aktieägarna enligt offentlig aktiebok och 
förvaltarförteckning presenteras i tabellen nedan.

Ägare
Antal  

aktier

Andel i % 
av kapital/

röster

aXimed AB (publ) 7 287 890 61,19 %

Joachim Kuylenstierna 555 555 4,66 %

LMK Ventures AB 472 222 3,96 %

Danica Pension Försäkrings AB 466 000 3,91 %

Jaller Klädcenter AB 453 125 3,80 %

Royalskandia Life Assurance Ltd 222 000 1,86 %

HSBC Private Bank (Suisse) S.A 202 068 1,70 %

Scandinaviska Enskilda Banken S.A 190 625 1,60 %

Försäkrings AB Skandia 155 846 1,31 %

Softail Textil AK 110 000 0,92 %

Aktiedata
Resultat efter skatt motsvarar ett resultat per aktie av 
-0,17 kr (-0,20 kr). Eget kapital per aktie vid
periodens slut uppgick till 6,64 kr.

Närståendetransaktioner
Företaget definierar ledande befattningshavare, sty-
relseledamöter och nära familjemedlemmar till dessa 
personer som närstående. Bolaget har under 2011 köpt 
tjänster från systerbolaget aXimed AS.

Förväntad framtida utveckling
Under 2012 koncentreras aXichems arbetet till offent-
liga registreringar och godkännanden samt att i part-
nerprogram utveckling av industriella, fenylcapsaicin-
baserade slutprodukter. aXichem arbetar kontinuerligt 
med att etablera breda industriella kontakter med 
målsättning att ha färdigutvecklade slutprodukter när 
fenylcapsaicin godkänts för storskalig användning.

Bolaget har en realistisk förväntning om att uppnå fak-
turerad omsättning i pilotprojekt under innevarande år.

Händelser efter balansdagen
Under mars 2012 har den pågående emissionen regis-
trerats, totalt inbetalades 8,3 Mkr. Bolagets aktiekapital 
uppgår därefter till 687 478 kr och antalet aktier up-
pgår till 13 749 569 aktier.

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 15 936 165
Balanserat resulta - 5 136 753
Årets resultat - 2 357 067
Summa 8 442 345

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vin-
stmedlen disponeras enligt följande:

Till överkursfond överförs 15 936 165
Till Balanserat resultat överförs - 7 493 820
Summa 8 442 345
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Resultaträkning
Belopp i kr Not

2011-01-01
2011-12-31

2010-01-01
2010-12-31

Nettoomsättning 0 0

Summa rörelsens intäkter 0 0

Rörelsens kostnader:
Råvaror och förnödenheter -40 000 0

Övriga externa kostnader 1 -2 051 658 -1 828 099

Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar 2 0 0

Summa rörelsens kostnader -2 091 658 -1 828 099

Rörelseresultat -2 091 658 -1 828 099

Resultat från finansiella investeringar: 3

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 127 14

Räntekostnader och liknande resultatposter -265 536 -545 814

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt -2 357 067 -2 373 899

Skatt på årets resultat 0 0

Årets resultat -2 357 067 -2 373 899

Resultat per aktie (efter pågående registrering) -0,17 -0,20

Räkenskaper
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Balansräkning
Belopp i kr Not 2011-12-31 2010-12-31
TILLGÅNGAR
Tecknat men ej inbetalt aktiekapital 8 275 562 0
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar 4
Patent och varumärken 13 728 542 13 344 248
Summa anläggningstillgångar 22 004 105 13 344 248

Omsättningstillgångar
Varulager 358 474 398 474
Kortfristiga fordringar
Övriga fordringar 67 720 40 924
Kassa och bank 6 78 167 954 835

Summa omsättningstillgångar 504 361 1 394 233

SUMMA TILLGÅNGAR 22 508 465 14 738 481

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital 5
Bundet eget kapital
Aktiekapital, (11 910 555 st aktier á 0,05 kr) 595 528 595 528
Pågående emission 91 950 0
Summa bundet eget kapital 687 478 595 528

Fritt eget kapital
Pågående emission 8 183 612 0
Överkursfond 7 752 553 7 816 424
Balanserat resultat -5 136 753 -2 762 854
Årets resultat -2 357 067 -2 373 899
Summa fritt eget kapital 8 442 345 2 679 671

Summa eget kapital 9 129 823 3 275 199

Kortfristiga skulder
Konvertibla lån 2 599 974 2 599 974
Skulder till koncernföretag 10 238 340 8 434 979
Leverantörsskulder 172 487 99 795
Övriga skulder 235 000 268 534
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 132 841 60 000
Summa kortfristiga skulder 13 378 642 11 463 282

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 22 508 465 14 738 481

Ställda säkerheter
Kassa och bank 6 50 000 50 000

Ansvarsförbindelser Inga Inga
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Kassaflödesanalys
Belopp i kr

2011-01-01
2011-12-31

2010-01-01
2010-12-31

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat -2 091 658 -1 828 099

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 0 0

Erhållen ränta m.m. 127 14

Erlagd ränta -265 536 -545 814

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital -2 357 067 -2 373 899

Kassaflöde från förändring av rörelsekapital
Ökning(-)/minskning(+) av varulager 40 000 30 652

Ökning(-)/minskning(+) av rörelsefordringar -26 796 -30 891

Ökning(+)/minskning(-) av rörelseskulder 1 915 360 1 242 610

Summa 1 928 564 1 242 371

Kassaflöde från den löpande verksamheten -428 503 -1 131 528

Investeringsverksamheten
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -384 294 -601 965

Kassaflöde från investeringsverksamheten -384 294 -601 965

Finansieringsverksamheten
Pågående emission 0 0

Nyemission -63 871 0

Konvertibla lån 0 2 599 973

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -63 871 2 599 973

Årets kassaflöde -876 668 866 480
Likvida medel vid årets början 954 835 88 355

Likvida medel vid årets slut 78 167 954 835
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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 uttalanden från FAR. 
Principerna är oförändrade jämfört med föregånde år

Immateriella anläggningstillgångar
Bolagets patentsituation har stärkts under 2011. Då 
utvecklingsarbetet inte är avslutat och att 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.

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.

Tilläggsupplysningar

Upplysningar om närstående
Bolaget har skulder till moderbolaget aXimed AB (publ) 
och till systerbolaget aXimed AS om totalt 10,2 Mkr  
(8,4 Mkr).

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.

Koncerntillhörighet
aXichem AB (publ) ägs till 61,19% av aXimed AB (publ), 
orgnr 556738-4382 med säte Lund. Koncernredovis-
ning upprättas inte med hänvisning till undantagsre-
geln i Årsredovisningslagen 7 kap 3§.
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Not 5 Eget kapital

Förändring av eget kapital
Aktie- 

kapital
Överkurs 

fond
Fritt eget 

kapital
Årets  

resultat

Ingående balans 595 528 7 816 424 -2 762 854 -2 373 899

Pågående emissioner 91 950 8 183 612   

Emissionskostnader -63 871   

Årsstämma 2011-05-09  -2 373 899 2 373 899

Årets resultat -2 357 067

Utgående balans 687 478 15 936 165 -5 136 753 -2 357 067

Not 6 Ställda säkerheter
Ett inlåningskonto är pantsatt till förmån för VPC,  
belopp 50 000 kr.

Malmö 2012-04-12

Torsten Helsing
Verkställande 

direktör

Lars Thunberg
Ordförande

Mats Lundberg
Ledamot

Hans Högstedt
Ledamot

Göran Högstedt
Ledamot

Vår revisionsberättelse har lämnats 2012-04-12

Peter Nilsson
Auktoriserad revisor

Marianne Sandén-Ljungberg
Auktoriserad revisor

Not 1 Medeltal anställda/Ersättning till styrelsen
Inga personer var anställda i bolaget under räkenskap-
såret. Någon ersättning till styrelsens ledamöter har ej 
utgått. VD-arvode har fakturerats från koncernbolaget 
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
2011 2010

Övriga ränteintäkter och liknande 
resultatposter:

Ränteintäkter 127 14

Summa 127 14

Räntekostnader och liknande resul-
tatposter:

Räntekostnader koncernbolag 242 827 250 417

Räntekostnader konvertibla lån 8 609 148 285

Räntekostnader 14 100 80

Summa 265 536 398 782

Not 4 Immateriella anläggningstillgångar
2011 2010

Patent och varumärken

Ingående anskaffningsvärden 13 344 248 12 742 283

Inköp 384 294 601 965

Aktivering patentkostnader 0 0

Utgående ackumulerade anskaf-
fningsvärden

13 728 542 13 344 248

Årets avskrivningar 0 0

Utgående ackumulerade avskrivningar 0 0

Utgående planenligt restvärde 13 728 542 13 344 248

Noter
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Revisionsberättelse
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Revisionsberättelse forts.
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Styrelse och ledning

Styrelse

Lars Thunberg: 
Styrelseordförande. Ordförande och delägare i flera 
bolag som Verktygs Allians, Moderna Verktyg, Indus-
triteknik, Swepart, Moderna Verktyg Hong Kong LTD, 
aXichem och aXichem samt ledamot i Viscosens.

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 
Institut vid Universitetet i Bergen, Norge. Aktiv invester-
are i flera utvecklingsföretag genom många år. Styrel-
semedlem i aXichem AS siden 2000, styrelsemedlem 
också i aXichem AB.

Hans Högstedt:
Styrelsemedlem. Tidigare IT-direktör i Tetra Pak. 
Delägare i flera företag samt aktiv i flertaliga styrelser. 
Styrelsemedlem i aXichem AS sedan 2003, styrelse-
medlem också i aXichem AB.

Verkställande direktör 

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



aXichem AB

Adress: Vikingagatan 39 B
216 18  LIMHAMN
Tel: 046-780 06 73
kontakt@axichem.se
www.axichem.se
Org.nr: 556739-8663
Bolaget är publikt


