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aXichems utveckling under första kvartalet 2019 

Omsättning och resultat 
Bolagets nettoomsättning uppgick under kvartalet till 0 tkr (111 tkr).  
Rörelseresultatet uppgick för perioden till -2 314 tkr (-1 743 tkr).  
Bolagets resultat efter skatt uppgick till -2 395 tkr (-1 790 tkr) för perioden.  
Finansiellt netto, -81 tkr (-47 tkr). 
 
Kassaflöde och finansiell ställning 
Bolagets likvida medel inkl. kortfristiga placeringar uppgick den 31 mars 2019 till 46 760 tkr (3 296 tkr).  
Soliditeten uppgick till 94 % (88 %). 
 
Investeringar 
Investeringar i immateriella och materiella anläggningstillgångar har under perioden gjorts med 1 154 tkr 453 tkr). 
 
Avskrivningar 
Avskrivningar av immateriella och materiella anläggningstillgångar har under perioden gjorts med 442 tkr (3 tkr). 
 
Aktiedata 
Periodens resultat efter skatt motsvarar ett resultat per aktie om -0,15 kr (-0,12 kr). Eget kapital per aktie vid periodens slut uppgick till 
4,87 kr (2,17 kr).  

 
Viktiga händelser under perioden 

• Den 15 januari offentliggjorde bolaget emissionsprospekt 
 

• Den 5 februari meddelade styrelsen att aXichems nyemission med företrädesrätt för aktieägarna har avslutats.  
Företrädesemissionen övertecknades med 292 procent, varför styrelsen har beslutat att genomföra en övertilldelningsemiss-
ion. Bolaget tillförs därmed sammanlagt 55,9 MSEK före emissionskostnader. Genom företrädesemissionen och övertilldel-
ningsemissionen kommer totalt 931 784 A-aktier att ges ut. 

 
• Den 12 februari kommunicerades att aXichem förstärker organisationen genom att anställa Erik Lager som Chief Tech-nical 

Officer.  
 

Den 25 februari kommunicerades att aXichem ska ingå ett avtal för samarbete avseende forskning, utveckling och kommersi-
alisering av en produkt för viktminskning med aXichems produkt aXivite som ingrediens. Det kommande avtalet avser även 
att upplåta en exklusiv licens för Iovate att sälja den gemensamma produkten på USA-marknaden 
 

Övriga händelser under perioden 

• Den 18 januari publicerades en video-intervju där aXichems VD, Torsten Helsing, kommenterade utvecklingen i bolaget och 
planerna framåt. Se intervjun här: https://youtu.be/Sg5l2qtmVx 
 

• Den 12 april  publicerades ytterligare en video-intervju, där Torsten Helsing intervjuas av RedEye. Intervjun kan ses på 
RedEyes hemsida. 

 
Väsentliga händelser efter rapportperiodens slut 

• Den 29 april kallade bolaget till årsstämma. Årsstämman hålls den 28 maj 2019 i bolagets lokaler i Malmö. 
 

• Den 16 maj meddelade bolaget att EFSA gett det utlåtande, avseende bolagets ansökan om godkännande enligt Novel Food  
för aXiphen, som gör att ansökan går vidare in i tredje och avslutande fas inför godkännandet. 
 

 
VD har ordet 

De inledande månaderna av årets första kvartal handlade till stor del om att genomföra den nyemission som vi planerat för och som är 
den största kapitalanskaffning som aXichem hittills gjort. Under de presentationer jag höll i samband emissionen fick jag än en gång 
bekräftat det engagemang och den kunskap som finns bland aXichems aktieägare. Det ger verkligen energi och glädje när vi nu fortsät-
ter bolagets spännande resa. Sammanlagt gav emissionen 55,9 MSEK, före emissionskostnader, och med denna kassa står vi finansi-
ellt starka och kan gå vidare med de marknadsaktiviteter vi avser genomföra, på egen hand såväl som med samarbetspartners.  

En stark kassa är också en stor fördel när vi går in i nya samarbeten med stora aktörer. Ett sådant samarbete kunde vi meddela i februari, 
då en avsiktsförklaring, Letter of Intent, tecknades med kanadensiska Iovate Health Sciences International Inc. Syftet med avsiktsförkla-
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ringen är att bolagen ska ingå ett avtal för samarbete avseende forskning, utveckling och kommersialisering av en produkt för viktminsk-
ning med aXichems produkt aXivite som ingrediens. aXivite är vårt varumärke för nutraceuticals, kosttillskott och funktionella livsmedel. 
Inom ramen för det kommande avtalet kommer vi även att upplåta en exklusiv licens för Iovate att sälja den gemensamma produkten på 
USA-marknaden. Iovate är en av världsledarna inom produkter för viktminskning och de har en mängd innovativa kosttillskott och nä-
ringspreparat och därmed kunskap och erfarenhet om vad som krävs för att lyckas. Iovate har idag en stor säljorganisation i form av ett 
distributionsnät som förser mer än 130 länder med produkter. De som är intresserade kan titta närmare på varumärken som MuscleTech®, 
Six Star Pro Nutrition®, Purely Inspired®, and HydroxycutTM, som samtliga kommer från Iovates produktportfölj. Med andra ord ett spän-
nande samarbete som vi har stora förväntningar på för framtiden och vårt godkännande enligt GRAS food från förra året ger oss dessa 
möjligheter på den amerikanska marknaden.  
 
Under kvartalet har vi också förstärkt organisationen med Erik Lager, doktor i organisk kemi, som axlar ansvaret som Chief Technical 
Officer. Jag är mer än nöjd med att kunna knyta Erik till aXichem. Vi är in en fas där vi ser stort behov av hans dokumenterade kunskap 
och kompetens inom produktutveckling och produktionsoptimering och detta i en internationell miljö, som ställer extra krav på att kunna 
hantera samarbeten och relationer. Den 1 april tillträdde Erik sin tjänst och har idag dialogen med vår leverantör av slutprodukten, Erbo 
Spraytech i Schweiz samt med vår kinesiska leverantör av grundprodukten. Vår målsättning är att finna ytterligare en leverantör av grund-
produkten och detta är också ett arbete där Eriks kunnande kommer in. Erik kommer närmast från egen konsultverksamhet samt en tjänst 
som CTO på Nexam Chemical.  
 
Även under årets inledande månader har vi naturligtvis hållit ett vakande öga på våra regulatoriska frågor och vår ansökan om Novel 
Food-godkännande för aXiphen i Europa.  I kvartal fyra förra året fick vi några frågor från EFSA (European Food Safety Authority) på det 
inlämnade materialet, vilket vi också förväntat oss eftersom det är en naturlig del av granskningsprocessen. Vi återkom till EFSA med 
våra svar på frågorna i god tid innan svarsfristen i januari i år. Efter periodens slut, den 16 maj, kunde vi meddela att att EFSA gett ett 
utlåtande som innebär att ansökan går vidare in i tredje och avslutande fas inför godkännandet. EFSAs utlåtande avseende produkten 
skickas ut till samtliga medlemsländer för hantering och acceptans, varefter ett europeiskt godkännande kan utfärdas. Om allt löper på 
betyder det att vi i stort håller den förväntade tidplanen.  
 
När det gäller godkännande enligt GRAS feed, det vill säga förutsättningen för att sälja aXiphen som ingrediens i djurfoder på USA-
marknaden, är tidplanen även här att vi ska ha ett besked från den granskande kommittén under första halvåret. 
 
Vi fortsätter att bygga vårt varumärke för aXiphen som ingrediens i kycklingfoder. I december förra året inledde vi ett samarbete med en 
asiatisk producent som inom sin stora verksamhet bland annat har uppfödning av fjäderfä, svin och nötboskap samt foder- och livsme-
delsproduktion. Vi startar samarbetet med att genomföra tester på sammanlagt 840 000 kycklingar, där hälften av djuren får ett foder där 
aXiphen®feed ingår, medan resterande djur får sitt vanliga foder. Testerna kommer att ske under tre produktionscykler vid en av produk-
tionsföretagets anläggningar i Thailand. Om testerna ger ett gott resultat, vilket vi i ljuset av våra tidigare tester i Europa naturligtvis 
förväntar oss, går vi vidare in i avtalsförhandlingar.  
 
Jag vill passa på att påminna om att vi har årsstämma den 28 maj i bolagets lokaler i Malmö. Kallelsen finns på hemsidan och jag hop-
pas se många aktieägare där. De som inte har möjlighet att komma då rekommenderar jag att hålla utkik efter de intervjuer som vi med 
jämna mellanrum gör i samarbete med RedEye samt de analyser som också görs av RedEye och som uppdateras i samband med våra 
delårsrapporter och när det sker viktiga ting i bolaget. Detta tillsammans med vår övriga kommunikation ska ge alla intresserade möjlig-
het att följa vår utveckling under verksamhetsåret 2019 och framåt. 

 
Torsten Helsing 
VD 
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Om aXichem AB (publ) 

aXichems affärsidé är att utveckla, patentera och marknadsföra naturanaloga industrikemikalier. aXichems produkt är en naturanalog 
substans kallad fenylcapsaicin, vilket är ett syntetiskt framställt och patenterat capsaicin. Då fenylcapsaicin är syntetiskt framställd har 
substansen en mängd fördelar jämfört med naturlig capsaicin, så som kontrollerbar kvalitet och produktionsprocess. 

Produkten lämpar sig väl inom en mängd olika områden, såsom marin påväxthämmande färg, tillskott i fjäderfäfoder, samt enskilda 
farmaceutiska områden. aXichems fokus ligger inom området fjäderfäfoder, då produkten aXiphen®  i studier visat potentiella egen-
skaper som tillväxtpromotor och anti-salmonella-ingrediens i foder för kommersiell fjäderfäproduktion. 

aXichem siktar på att bli en global leverantör av industriella naturanaloga kemikalier till aktörer i den kemiska industrin som tillverkar 
slutprodukter som innehåller aXichems råvaror. 

aXichem är sedan 2013 listat på NASDAQ First North.  
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Finansiell sammanfattning 
 

Bolagets resultaträkning  
i sammandrag, tkr 

2019-01-01 
2019-03-31 

2018-01-01 
2018-03-31 

2018-01-01 
2018-12-31 

2017-01-01 
2017-12-31 

Rörelsens intäkter m.m.     

Nettoomsättning 0 111 344 0 

Övriga rörelseintäkter 0 1 48 5 

Summa rörelseintäkter 0 112 392 5 

     

Rörelsens kostnader      

Råvaror och förnödenheter 0 -38 -214 0 

Övriga externa kostnader -1 257 -1 369 -6 098 -5 576 

Personalkostnader -577 -443 -2 398 -1 558 

Av- och nedskrivningar -442 -3 -1 302 0 

Övriga rörelsekostnader -38 -2 -46 -51 

Summa rörelsens kostnader -2 314 -1 855 -10 058 -7 185 

     

Rörelseresultat  -2 314 -1 743 -9 666 -7 180 

     

Resultat från finansiella investeringar      

Resultat från andelar i gemensamt 

styrda företag 
0 0 -31 0 

Räntekostnader -81 -47 -230 -195 

Summa finansiella poster  -81 -47 -261 -195 

     

Resultat efter finansiella poster  -2 395 -1 790 -9 927 -7 375 

     

Skatt på periodens resultat 0 0 0 0 

Periodens resultat efter skatt  -2 395 -1 790 -9 927 -7 375 

 



                                          Delårsrapport 1/2019                                                  / 6 

org nr: 556739-8663 

 

 

 

Närståendetransaktioner 
Företaget definierar ledande befattningshavare, styrelseledamöter och nära familjemedlemmar till dessa personer som närstående. Föl-

jande transaktioner har utförts under perioden utöver transaktioner som är hänförliga till löner och därtill relaterade utbetalningar. 

 

 

Närstående tkr Transaktionstyp 
2019-01-01  
2019-03-31 

aXimed AB (publ) Ränta -43 

aXimed AB (publ) Kortfristiga skulder 43 

Aximed AS Administration, inhyrd personal, lokalhyra, IT-tjänster, konsulttjänster m.m. -536  

Savring Consulting AB IR-tjänster m.m. -115 

Norbiotech Konsultarvode -83 

Summa 		 -734 

 

 
Personal 
Bolaget hade tre anställda per den 31 mars 2019. 

 
Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer 
Regulativa frågor bedöms som enskilt största risk för bolaget. 

 
Antal aktier 
Antalet aktier och röster i bolaget per den 31 mars 2019 var 15 931 033 och bolagets aktiekapital uppgick till 3 186 206 kronor. Bolaget 

har endast ett aktieslag, aktier av serie A, med 1 röst per aktie. Kvotvärdet är 0,20 kronor per aktie. 

 

Framtidsutsikter  
aXichem arbetar vidare med försäljnings- och marknadsföringsaktiviteter för aXiphen® som komponent i fjäderfäfoder för att förebygga 

salmonella, samt som hälsofrämjande ingrediens i kosttillskott. För full kommersialisering i Europa krävs att produkten godkänns enligt 

EU:s regelverk för den europeiska marknaden avseende användning inom foder- och livsmedelsmarknaden. aXichem har även genom-

fördt studier för att i framtiden kunna ansöka om godkännande för användning av aXiphen inom påväxthämmande marina applikationer. 

Målsättningen är att kunna etablera relationer och samarbeten med potentiella kunder under tiden ansökan bearbetas, för att få försäljning 

så snart ett godkännande är klart. Marknaden för djurfoder är relativt fragmenterad, därför har bolaget valt att arbeta med återförsäljare. 

Ett sådant samarbete är på plats för marknadsbearbetning i Europa och Sydamerika. Bolaget erhöll i april 2018 godkännande enligt GRAS 

i USA och lämnade i februari in ansökan om godkännande enligt Novel Food i Europa. 

 
Ägarstruktur 
För information om bolagets ägare och insynsperson, se bolagets hemsida www.axichem.com 

 
Granskning 
Denna delårsrapport är ej granskad av bolagets revisor 
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Kommande rapporttillfällen 

 

Årsstämma 2019   2019-05-28 

Delårsrapport 2/19 januari – juni 2019-08-29 

Delårsrapport 3/19 januari – september 2019-11-14 

Bokslutskommuniké 2019  2020-02-27 

 

 

Styrelsen och verkställande direktör försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av företagets verksamhet, ställning och 

resultat samt beskriver de väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget står inför.  
 

Lund den 23 maj 2019 

Jan Gustavsson  

Ordförande  

 

Torsten Helsing 

VD, ledamot 

Gunilla Savring 

Ledamot 

 

Jakob Axelsson 

Ledamot 

Jörn Berthelsen 

Ledamot 

 

Denna information lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 maj 2019, kl 08:30 CET. 

 

Kontaktperson för information  

Torsten Helsing 

VD 

T. +46 70 686 33 55 

E. torsten.helsing@axichem.se 
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Finansiell information 
 
Resultaträkning 
 

Belopp i tkr 
2019-01-01 
2019-03-31 

2018-01-01 
2018-03-31 

2018-01-01 
2018-12-31 

2017-01-01 
2017-12-31 

Rörelsens intäkter m.m.     

Nettoomsättning 0 111 344 0 

Övriga rörelseintäkter 0 1 48 5 

Summa rörelseintäkter 0 112 392 5 

     

Rörelsens kostnader      

Råvaror och förnödenheter 0 -38 -214 0 

Övriga externa kostnader -1 257 -1 369 -6 098 -5 576 

Personalkostnader -577 -443 -2 398 -1 558 

Av- och nedskrivningar -442 -3 -1 302 0 

Övriga rörelsekostnader -38 -2 -46 -51 

Summa rörelsens kostnader -2 314 -1 855 -10 058 -7 185 

Rörelseresultat  -2 314 -1 743 -9 666 -7 180 

     

Resultat från finansiella investeringar     

Resultat från andelar i gemensamt 

styrda företag 
0 0 -31 0 

Räntekostnader -81 -47 -230 -195 

Summa finansiella poster  -81 -47 -261 -195 

     

Resultat efter finansiella poster  -2 395 -1 790 -9 927 -7 375 

Skatt på periodens resultat 0 0 0 0 

Periodens resultat efter skatt  -2 395 -1 790 -9 927 -7 375 
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Balansräkning 

Belopp i tkr 2019-03-31 2018-03-31 2018-12-31 2017-12-31 

TILLGÅNGAR     

     

Immateriella anläggningstillgångar     

Balanserade utvecklingsutgifter 7 349 5 879 6 691 5 849 

Patent 27 715 26 533 27 657 26 202 

Summa immateriella anläggningstillgångar 35 064 32 412 34 348 32 051 

     

Materiella anläggningstillgångar     

Inventarier, verktyg och installationer 72 89 76 0 

Summa materiella anläggningstillgångar 72 89 76 0 

     

Finansiella anläggningstillgångar     

Andelar i gemensamt styrda företag 0 31 0 31 

Summa finansiella anläggningstillgångar 0 31 0 31 

     

Summa anläggningstillgångar 35 136 32 532 34 424 32 082 

     

Omsättningstillgångar     

Varulager 68 0 68 90 

Övriga fordringar 310 508 98 552 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 285 260 79 94 

Kassa och bank 46 760 3 296 3 771 5 743 

Summa omsättningstillgångar 47 423 4 064 4 016 6 479 

     

SUMMA TILLGÅNGAR 82 559 36 596 38 440 38 561 
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Belopp i tkr 2019-03-31 2018-03-31 2018-12-31 2017-12-31 

EGET KAPITAL OCH SKULDER     

     

Eget kapital     

Aktiekapital  3 186 2 961 3 000 2 961 

Fond för utvecklingsutgifter 12 241 8 695 11 306 8 334 

Summa bundet eget kapital 15 427 11 656 14 306 11 295 

     

Överkursfond  78 315 33 185 27 691 33 185 

Balanserad vinst eller förlust -13 834 -10 980 -2 972 -3 244 

Periodens resultat -2 395 -1 790 -9 927 -7 375 

Summa fritt eget kapital  62 086 20 415 14 792 22 566 

     

Summa eget kapital 77 513 32 071 29 098 33 861 

     

Långfristiga skulder     

Övriga skulder 0 3 782 0 3 735 

Summa långfristiga skulder 0 3 782 0 3 735 

     

Kortfristiga skulder     

Skulder till kreditinstitut 0 0 4 000 0 

Leverantörsskulder 1 107 430 1 420 667 

Övriga skulder 3 501 50 3 529 79 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 438 263 393 219 

Summa kortfristiga skulder  5 046 743 9 342 965 

     

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 82 559 36 596 38 440 38 561 
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Förändringar i eget kapital 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belopp i tkr       

2019-01-01 
2019-03-31 

 

 

Aktiekapital 

 

Fond för utveck-

lingsutgifter 

Överkurs- 

fond 

Övrigt fritt eget  

kapital 

Summa eget  

kapital 

       

Ingående balans  3 000 11 306 27 691 -12 899 29 098 

Nyemission  186  55 721  55 907 

Emissionskostnader    -5 097  -5 097 

Avsättning till fond för ut-

vecklingsutgifter 
 

 1 154  -1 154 0 

Upplösning av fond för ut-

vecklingsutgifter 
 

 -219  219 0 

Periodens resultat     -2 395 -2 395 

Utgående balans  3 186 12 241 78 315 -16 229 77 513 

       

2018-01-01 
2018-03-31 

 
Aktiekapital 

 

Fond för utveck-

lingsutgifter 

Överkurs- 

fond 

Övrigt fritt eget  

kapital 

Summa eget  

kapital 

       

Ingående balans  2 961 8 334 33 185 -10 619 33 861 

Avsättning till fond för          

utvecklingsutgifter 
  361  -361 0 

Periodens resultat     -1 790 -1 790 

Utgående balans  2 961 8 695 33 185 -12 770 32 071 
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Förändringshistorik aktiekapital 

Belopp i tkr 

2007-10-12 Nybildning 500 

2008-04-28 Nyemission 46 

2008-10-07 Nyemission 12 

2009-11-18 Nyemission 38 

2012-03-22 Nyemission 78 

2012-03-23 Nyemission 13 

2012-05-30 Nyemission 7 

2013-01-28 Nyemission 39 

2014-03-05 Nyemission 555 

2015-06-25 Nyemission 430 

2015-06-30 Nyemission 133 

2016-11-23 Nyemission 1 110 

2018-06-21 Nyemission 39 

2019-02-05 Nyemission 186 

  3 186 
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Kassaflödesanalys 

Belopp i tkr    
2019-01-01 
2019-03-31 

2018-01-01 
2018-03-31 

2018-01-01 
2018-12-31 

2017-01-01 
2017-12-31 

Den löpande verksamheten       

Rörelseresultat   -2 314 -1 743 -9 666 -7 180 

Justering för poster som inte ingår i 

kassaflödet 
  442 3 1 302 0 

Erhållen ränta m.m.   0 0 0 0 

Erlagd ränta   -38 0 -51 -6 

Kassaflöde från den löpande verk-
samheten före förändring av rörel-
sekapital 

  -1 910 -1 740 -8 415 -7 186 

       

Kassaflöde från förändring av rörelsekapital      

Minskning(+)/ökning(-) av varulager   0 90 22 48 

Minskning(+)/ökning(-) av fordringar   -418 -122 14 446 

Minskning(-)/ökning(+) av 

leverantörsskulder 
  -313 -237 753 -423 

Minskning(-)/ökning(+) av kortfristiga 

skulder 
  -26 15 165 -573 

Summa   -757 -254 954 -502 

       

Kassaflöde från den löpande verk-
samheten 

  -2 667 -1 994 -7 461 -7 688 
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Investeringsverksamheten       

Förvärv av immateriella anläggning-

stillgångar 
  -1 154 -361 -3 583 -3 244 

Förvärv av inventarier, verktyg och 

installationer 
  0 -92 -92 0 

Kassaflöde från invester-
ingsverksamheten 

  -1 154 -453 -3 675 -3 244 

       

Finansieringsverksamheten       

Nyemission   50 810 0 5 164 16 350 

Upptagna långfristiga lån   0 0 4 000 0 

Amortering lån   -4 000 0 0 -172 

Kassaflöde från finansi-
eringsverksamheten 

  46 810 0 9 164 16 178 

       

Periodens kassaflöde   42 989 -2 447 -1 972 5 246 

Likvida medel vid periodens början   3 771 5 743 5 743 497 

Likvida medel vid periodens slut   46 760 3 296 3 771 5 743 

Nyckeltal     

 
2019-01-01 
2019-03-31 

2018-01-01 
2018-03-31 

2018-01-01 
2018-12-31 

2017-01-01 
2017-12-31 

Avkastning på eget kapital NEG NEG NEG NEG 

Soliditet 94 % 88 % 76 % 88 % 

Antal anställda 3 2 2 2 

Antal aktier vid periodens slut  15 931 033 14 806 689 14 999 249 14 806 689 

Genomsnittligt antal aktier under perioden 15 575 071 14 806 689 14 909 036 14 806 689 

Eget kapital per aktie  4,87 2,17 1,94 2,29 

Resultat per aktie -0,15 -0,12 -0,66 -0,50 
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Allmänna upplysningar 
 

 

Redovisningsprinciper 

Bolaget tillämpar årsredovisningslagen samt BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3) vid upprättandet av sina finan-

siella rapporter. 

 

Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med senast avlämnade årsredovisning. 

 

Definition av nyckeltal 

 

Soliditet 

Justerat eget kapital i procent av balansomslutning. 

 

Resultat per aktie 

Årets resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier. 

 

Eget kapital per aktie 

Eget kapital dividerat med antal aktier i marknaden per årsskiftet. 

 

 

 

 

Kontaktuppgifter 
 

 

aXichem AB (publ) 

Vestra Torggatan 1 

2015 Bergen, Norge 

T. 040-121355 

E. kontakt@axichem.se 

www.axichem.se 
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