
Halvårsrapport
Januari – juni 2008

aXichem AB – första halvåret 2008 - i utveckling:

•    aXichem listas på Nordic MTF
•    Patentering av fenylcapsaicin är slutfört
•    Optimering av syntesen för industriskalig produktion i slutfasen

Om aXichem AB: aXichem AB har utvecklat och patenterat ett ekologiskt 
nedbrytbart anti-påväxtmedel, fenylcapsaicin, först och främst för 
användning som repellent i båtfärg. Fenylcapsaicinets flertaliga biologiska 
effekter gör ämnet lämpligt också för användning som repellent inom jord- 
och skogsbruk. 



VD har ordet

Det är med stor glädje vi ser tillbaks på första halvåret 2008. I denna period har aXichem genomgått 
en positiv och snabb utveckling där flera milstolpar har passerats. Händelserna har lagt en solid 
grund för bolagets fortsatta utveckling och gör oss optimistiska inför den 
spännande tid vi har framför oss.

En viktig händelse denna vår var listningen av aXichem på Nordic MTF. Listningen genomfördes 
enligt vår affärsplan och kommer att vara värdefull för oss och våra aktieägare i åren framöver.

Under första halvåret 2008 har aXichems produkt, fenylcapsaicin, erhållit fullgott 
patentskydd. Vi har uppnått fullt patentskydd i större delen av EPO-och WPC-områdena samt i 
Folkrepubliken Kina. Vi har därigenom skyddat fenylcapsaicin, dess derivat, metoden att framställa 
dessa, samt användningen i miljövänliga repellenter.

Ett avgörande etappmål för att kunna kommersialisera fenylcapsaicin har varit uppskalering av 
syntesen, från laboratorie- till industriskala. Denna övergång ställer processtekniska, 
industriella och ekonomiska krav som ska tillfredställas innan en kommersiell fas kan inledas. Det 
har naturligtvis också varit viktigt att produktionsprocessen i sig själv inte skapar någon 
miljöbelastning. aXichem har under perioden kommit mycket långt i detta arbete.

I skrivande stund arbetar aXichem med att etablera kontraktsproduktion av fenylcapsaicin. För att 
kunna realisera produkten så tidigt som möjligt, och med minsta möjliga ekonomiska belastning, 
har aXichem beslutat att köpa produktionskapacitet under kommersialiseringsfasen. En möjlig 
leverantör är identifierad och diskussioner om ett produktionsavtal pågår.

Ett omfattande arbete med godkänning för användning av fenylcapsaicin i båtfärg pågår för 
närvarande. aXichem har under årets första halvdel också inlett ett samarbetsprojekt med syfte att 
tillnyttogöra fenylcapsaicinets egenskaper i produkter avsedda för jord- och skogsbruk. Då fenyl-
capsaicin fungerar som aktiv repellent på alla organismer med centralt nervsystem och är ekolo-
giskt nedbrytbart ägnar det sig mycket bra som bekämpningsmedel.

Det omfattande arbetet med att bygga marknadsrelationer och etablera en långsiktig 
försäljning har påbörjats och det är därför med stor tillförsikt vi nu går mot bolagets 
kommersialiseringsfas.

Bokslutskommuniké för 2008 kommer att presenteras 2009-02-27.

Torsten Helsing
Verkställande direktör



Delårsrapport 12 oktober 2007 – 30 juni 2008

aXichem AB (publ)

Verksamheten under delåret 

Försäljning
Bolagets nettoomsättning uppgick till 0 Mkr, ingen jämförande period finns för föregående år då 
bolaget är nystartat.  

Kostnader
Bolagets kostnader består främst av konsultkostnader.

Rörelseresultat
Rörelseresultatet uppgick för perioden till -0,3 Mkr.  

Resultat efter finansiella poster
Bolagets resultat före skatt uppgick till -0,5 Mkr för perioden. Finansiellt netto, -0,2 Mkr.

Kassaflöde och finansiell ställning
Bolagets likvida medel uppgick den 30 juni 2008 till 0,1 Mkr.
Soliditeten uppgick till 49 %. 

Investeringar
Bolagets investeringar i immateriella anläggningstillgångar uppgick under perioden till 10,8 Mkr 
och avsåg patent gällande fenylcapsaicin. Inga investeringar i materiella anläggnings¬tillgångar har 
gjorts under perioden. 

Personal
Inga personer var anställda i bolaget den 30 juni 2008.  

Närståendetransaktioner
Företaget definierar ledande befattningshavare, styrelseledamöter och nära familjemedlemmar till 
dessa personer som närstående. Under perioden har patentet gällande fenylcapsaicin förvärvats 
från aXimed AB. 

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
Bolaget har under senare tid övervunnit den eventuella risk att produkten inte skulle kunna produc-
eras industriskaligt. Regulativa frågor bedöms därför som den största enskilda risken för bolaget.

Väsentliga händelser efter rapporteringsperiodens utgång
Det har inte inträffat några händelser efter rapportperioden som väsentligt påverkar bolaget plan-
erade utveckling eller ekonomi.

Utsikter för resten av året
Det förväntas att bolaget under andra halvåret 2008 färdigställer produkten för industriell produk-
tion och därmed gör den kommersiellt tillgänglig. Det arbetas med att identifiera, och etablera 
kontakt med industriella användare.



Aktiedata
Resultat efter skatt motsvarar ett resultat per aktie av -0,05 kr. Eget kapital per aktie vid periodens 
slut uppgick till 0,72 kr.

Ägarstruktur
Den 30 juni 2008 hade bolaget 177 aktieägare. Andelen utländskt ägande uppgick till cirka 6,4 
procent. De tio största aktieägarna enligt offentlig aktiebok och förvaltarförteckning presenteras i 
tabellen nedan.

Ägare     Antal aktier    Andel i % av
                     kapital/röster

aXimed AB                               8 550 000              78,26 %
Jaller Klädcenter   453 125  4,15 %
Eurotrade Securities S.A  339 846  3,11 %
Softail textil AB    110 000     1,01 %
ULLYS       90 625   0,83 %
Tiger Investment     90 625   0,83 %
Rochford Investment LTD    90 625   0,83 %
SEB Private Banking     90 625   0,83 %
Sten Thunberg      90 625   0,83 %
Ingemar Claesson     56 000   0,51 %

Redovisningsprinciper
Allmänna principer
Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen samt Bokföringsnämndens 
allmänna råd 2007:1. 



Bolagets resultaträkning i sammandrag 
tkr  
               okt - juni 
               2008 

Nettoomsättning     0 
Övriga externa kostnader            -329 
Personalkostnader     0 
Av- och nedskrivningar     0 
Rörelseresultat               -329 
Finansiellt netto             -221 
Resultat efter finansiella poster              -550 

Bolagets balansräkning i sammandrag
tkr
           08-06-30

TILLGÅNGAR

Tecknat men ej inbetalt aktiekapital                       4 390

Immateriella tillgångar         10 834
 
Summa anläggningstillgångar      10 834
 
Övriga fordringar               739
Likvida medel inkl kortfristiga placeringar              94
Summa omsättningstillgångar                        833
 
SUMMA TILLGÅNGAR         16 057
 
EGET KAPITAL OCH SKULDER 
Eget kapital  
Aktiekapital                546
Pågående emission            7 882
Balanserad vinst inkl periodens resultat           -550
Summa eget kapital           7 878
 
Kortfristiga skulder           8 179
 
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER      16 057



Bolagets förändring i eget kapital   
tkr   
      Aktiekapital Fritt eget  Summa
                 kapital       eget 
              kapital
   
Ingående balans per 12 oktober 2007      0  0             0
Nybildning      500          500
Nyemission                      46               46
Pågående emissioner             8 506     8 506
Emissionskostnader               -624       -624
Periodens resultat               -550       -550
Utgående balans per 30 juni 2008   546        7 331    7 878
   
   
Förändringshistorik aktiekapital   
   
2007-10-12     Nybildning     500  
2008-04-08     Nyemission      46  
       546  

Bolagets kassaflödesanalys i sammandrag  
tkr  
                   okt -juni
                   2008 
  
Kassaflöde från den löpande verksamheten               -550 
Förändring av rörelsekapital               3 052 
Kassaflöde från den löpande verksamheten             2 502 
  
Kassaflöde från investeringsverksamheten        -10 834 
  
Kassaflöde från finansieringsverksamheten             8 426 
  
Periodens kassaflöde                      94 
  
Likvida medel vid periodens början        0 
Likvida medel vid periodens slut     94 

Nyckeltal 
             okt-juni 
 
Avkastning på eget kapital, %    neg
Soliditet, %      49%
Antal anställda vid periodens utgång        -
Antal aktier vid periodens utgång   10 925 000
Eget kapital per aktie, kr                 0,72



Definitioner

Avkastning på eget kapital
Resultat efter skatt i förhållande till genomsnittligt eget kapital under perioden.

Soliditet
Eget kapital i procent av balansomslutningen.

Resultat per aktie
Resultat efter skatt i förhållande till genomsnittligt antal aktier under perioden.

Eget kapital per aktie
Eget kapital i förhållande till antalet aktier vid periodens utgång.

Kommande rapporttillfällen
Information för räkenskapsåret 2007-2008 lämnas enligt följande plan:

• Bokslutskommuniké 2008 presenteras 27 februari 2009

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att halvårsrapporten ger en rättvisande översikt av 
företagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver de väsentliga risker och osäkerhetsfak-
torer som företaget står inför.

Malmö 12 september 2008

Sten Thunberg   Torsten Helsing                         Mats Lundberg 
Ordförande      Verkställande direktör  Ledamot  

Hans Högstedt   Göran Högstedt
Ledamot    Ledamot

Kontaktperson för information:
Namn: Torsten Helsing
torsten@axichem.se
Tel: 046-780 06 73 eller +47 900 51 813

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



aXichem AB
Adress: Vikingagatan 39 B
216 18  LIMHAMN

Tel: 046-780 06 73

kontakt@axichem.se

www.axichem.se
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