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Året 2009 blev ett händelserikt och positivt år för aXichem AB. Vi tagit oss igenom flera 
stora utmaningar och står nu starkare industriellt än tidigare och rycker stadigt närmare en 
planlagd kommersialisering. 

Under året har vi haft en kontinuerlig fokus på optimering och kvalitetssäkring av den 
industriella framställningen av vår huvudprodukt, fenylcapsaicin. Arbetet med uppskalering 
av syntesen från laboratorie- till industriskala pågick oavbrutet under första halvåret 2009, 
och i halvårskommunikén i augusti 2009 kunde vi avslöja att det experimentella arbetet var 
i färd med att avslutas och att den första industriella pilotproduktionen var i sikte. 

Vår första pilotproduktion blev en succé. Den industrianpassade syntesen verkade som 
förväntat, och oavhängiga analyser bekräftar att det färdiga resultatet var en industriell 
kvantitet av fenylcapsaicin. 

Den sista utmaningen vi arbetat med är att säkerställa en bra distributionsform för 
fenylcapsaicin. Processtekniskt har det varit lättast att producera fenylcapsaicin i form av en 
trögflytande vätska. Rent distributionsmässigt har vi önskat produkten som ett fast, 
kristalliniskt pulver. Under hösten 2009 har vi därför arbetat målinriktat med att 
vidareutveckla de mekaniska egenskaperna för industriellt fenylcapsaicin. Detta arbete 
visade sig att vara tidkrävande, men också denna svårighet är övervunnen och aXichem kan 
i dag erbjuda industriellt fenylcapsaicin i fast, kristalliniskt form.  

Fenylcapsaicin i fast form har en rad fördelar. Först och främst förenklar den fasta formen 
många av de industriella processer som producenter av slutprodukter står inför. Kort sagt är 
fast fenylcapsaicin en enklare råvara att arbeta med i den processtekniska framställningen 
av industriella slutprodukter än obearbetad fenylcapsaicin. I tillägg har fast fenylcapsaicin 
flera HMS-relaterade fördelar och detta är naturligtvis en aspekt vi lägger stor vikt på. Vi 
önskar att fenylcapsaicin skall vara en trygg produkt inte bara för miljön, men också för de 
som arbetar med framställningen av slutprodukter baserade på fenylcapsaicin. 

Förutom det industriella arbetet vi utfört under året har vi också påbörjat 
kommersialiseringen. Vi har fört en tät dialog med flera av de större marknadsaktörerna i 
Kina, och då främst fokuserat på slutanvändare med hög marknadsnärvaro. De mest 
intressanta aktörerna att samarbeta med är primärt större producenter av marina 
färgprodukter med bas i en asiatisk marknad. Enligt vår uppfattning representerar dessa 
aktörer den snabbaste vägen till kommersialisering av fenylcapsaicin. Framför allt beror 
detta på att de regulativa svårigheterna i samband med lansering och försäljning av nya 
industrikemikalier kan lösas betydligt enklare och snabbare i Asien än i EU. Parallellt med 
lanseringsarbetet i Asien är vi nu inne i en tidig fas av arbetet med godkänning av 
fenylcapsaicin i EU.  

Vi ser med tillförsikt fram mot 2010 och hoppas och tror att bolaget ska utveckla sig lika 
positivt som i året vi nu har lagt bakom oss. Erfarenheten vi har gjort i 2009 ger oss god 
grund till att se positivt på framtiden. 

 

 

Torsten Helsing 
Verkställande direktör 
 



Bokslutskommuniké  1 januari - 31 december 2009

aXichem AB (publ) Org. Nr 556739-8663

Verksamheten under räkenskapsåret 

Försäljning
Bolagets nettoomsättning uppgick till 0 Mkr (0 Mkr).

Kostnader
Bolagets kostnader består främst av konsultkostnader i samband med 
uppskalering till industriskala.

Rörelseresultat
Rörelseresultatet uppgick för perioden till -1,4 Mkr (-1,0 Mkr).  

Förslag till resultatdisposition
Styrelsen föreslår att fjolårets underskott på 1 715 Tkr balanseras i ny
räkning.

Kassaflöde och finansiell ställning
Bolagets likvida medel uppgick den 31 december 2009 till 0,1 Mkr. Bolaget
har en skuld till moderbolaget om 5,8 Mkr samt till systerbolaget aXimed AS 
om 1,5 Mkr som redovisas kortfristigt.

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

Personal
Inga personer var anställda i bolaget den 31 december 2009.  

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



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. 

Väsentliga händelser efter rapporteringsperiodens utgång
Styrelsen i aXichem har, med stöd av bemyndigande från Årsstämman den 11 maj 2009,
beslutat att uppta ett konvertibelt förlagslån om högst 9 999 995 kronor.
Vid konvertering kan bolagets aktiekapital ökas med högst 58 823,50 kronor.
Det har i övrigt inte inträffat några händelser efter rapportperioden som väsentligt
påverkar bolaget planerade utveckling eller ekonomi.

Utsikter för 2010
Bolaget planerar att under 2010 att inleda regulativt arbetet med sikte på
godkänning för försäljning inom EU. Det förväntas också att bolaget
under året etablerar försäljning mot den asiatiska marknaden.

Aktiedata
Resultat efter skatt motsvarar ett resultat per aktie av -0,14 kr (-0,09 kr). 
Eget kapital per aktie vid periodens slut uppgick till 0,47 kr (0,66 kr).

Ägarstruktur
Den 31 december 2010 hade bolaget 120 aktieägare. De tio största 
aktieägarna enligt offentlig aktiebok och förvaltarförteckning presenteras 
i tabellen nedan.

Antal aktier Ägare Andel i % av
kapital/röster

8 550 000 aXimed AB (publ) 71,79
555 555 Skälsö AB 4,66
453 125 Jaller Klädcenter AB 3,8
222 000 Royalskandia Life Assurance Ltd 1,86
172 746 Banque Öhman S.A. 1,45
168 000 Netfonds ASA, NQI 1,41
153 625 Mats Invest AB 1,29
135 000 Stearpoint Ltd. 1,13
133 000 Basköp i Gävle AB 1,12
110 000 Softail Textile AB 0,92

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



Bolagets resultaträkning i sammandrag tkr

 Helår juli-dec Juli-dec
2009 2009 2008

Nettoomsättning 0 0 0
Övriga externa kostnader -1 419 -1 074 -293
Av- och nedskrivningar 0 0 0
Rörelseresultat -1 419 -1 074 -293
Finansiellt netto -295 -121 -250
Resultat efter finansiella poster -1 714 -1 195  -543
Skatt 0 0 0
Periodens resultat efter skatt -1 714 -1 195 -543

Bolagets balansräkning i sammandrag tkr

 Helår Helår
TILLGÅNGAR 2009 2008

Tecknat men ej inbetalt aktiekapital 0 3 391

Immateriella tillgångar 12 742 12 290

Summa anläggningstillgångar 12 742 15 681

Varulager 429 0
Övriga fordringar 10 31
Likvida medel inkl kortfristiga placeringar 89 153
Summa omsättningstillgångar 528 184

SUMMA TILLGÅNGAR 13 270 15 865

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Aktiekapital 596 558
Pågående emission 0 3 391
Överkursfond 7 816 4 468
Balanserad förlust inkl periodens resultat -2 763 -1 048
Summa eget kapital 5 649 7 369
Kortfristiga skulder 7 621 8 496

SUMMA EGET KAPITAL

OCH SKULDER 13 270 15 865



Förändring av eget kapital
Aktie- Balanserat Årets Fritt eget Summa 

kapital resultat resultat kapital kapital

Ingående balans 557 850 0 -1 048 343 7 859 111 7 368 618
Nyemission 37 678 37 678
Pågående emissioner -8 539 648 -8 539 648
Överkursfond 8 501 970 8 501 970
Emissionskostnader -5 009 -5 009
Årsstämma 20090511 -1 048 343 1 048 343 0
Årets resultat -1 714 510 -1 714 510
Belopp vid årets utgång 595 528 -1 048 343 -1 714 510 7 816 424 5 649 099

Förändringshistorik aktiekapital
12.10.2007 Nybildning 500
08.04.2008 Nyemission 46
08.04.2008 Nyemission 12
18.11.2009 Nyemission 38

596

KASSAFLÖDESANALYS
tkr

Helår juli-dec Juli-dec
2009 2009 2008

Kassaflöde från den löpande
verksamheten före förändringar av
rörelsekapital -1 715 -1 195  -543

Förändringar av rörelsekapitalet -1 284 -635 2 069
Kassaflöde från den löpande 
verksamheten -2 999 -1 830 1 526

Kassaflöde från investeringsverk-
samheten -452 -452 -1 456

Kassaflöde från finansieringsverk-
samheten 3 386 2 291 -11

Periodens kassaflöde -65 9 59

Likvida medel från årets början 153 79 94
Likvida medel vid periodens slut 88 88 153

Helår 2009



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 första halvåret 2010 lämnas enligt följande plan:

Halvårsrapport 2010 presenteras den 26 augusti 20��.

Bolagsstämma
Kallelse till bolagsstämma publiceras på bolagets hemsida den 12 april 2010.

Årsredovisning och revisionsberättelse
Årsredovisning och revisionsberättelse hålls tillgänglig på bolagets hemsida från och med den 12 april.

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att bokslutskommunikén ger en rättvisande 
över-sikt av företagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver de väsentliga risker och 
osäkerhetsfaktorer som företaget står inför.

Malmö 2010-02-24

Torsten Helsing Sten Thunberg Mats Lundberg
Verkställande direktör Ordförande Ledamot

Hans Högstedt Göran Högstedt
Ledamot Ledamot




