
Inbjudan att teckna aktier

D e n n a  t r y c k s a k  m e d f ö l j e r  s o m  b i l a g a  i  t i d n i n g e n .  A l l t  a n s v a r  f ö r  d e s s  i n n e h å l l  v i l a r  p å  a n n o n s ö r e n .



Villkor i korthet
Teckningskurs: 4.50 kr per aktie
Teckningspost: tecknas i poster om 2.000 aktier
Teckningstid: 12 nov till 26 nov 2007
Likviddag: senast 3 dec 2007

Inbjudan

Härmed inbjuds allmänheten till teckning av totalt 
upp till 2.000.000 aktier i aXichem, 556739-8663 
(aXimed i Lund AB) i enlighet med detta Memoran-
dum, motsvarande högst 15.25 % av aktierna och 
15.25 % av rösterna efter full anslutning av erbjudandet.  
 Teckningen görs i poster om 2.000 aktier dvs 
1.000 poster. Vid full anslutning i emissionen uppgår 
antalet aktier i bolaget till 12.000.000 aktier.

De nya aktierna skall medföra samma rätt till utdelning 
som de förutvarande aktierna i bolaget innebärande 
företrädesrätt vid nyteckning av värdepapper, rätt till 
andel av eventuellt överskott vid likvidation samt rätt 
till deltagande vid inlösen av aktier.

På grund av beloppsregeln omfattas ej detta erbjudande av Finansinspektionens regler 
om prospektskyldighet, enligt lagen om handel med finansiella instrument.

En investering i aXichem utgör en affärsmöjlighet men är också förenad med ett risk-
tagande. Ett antal externa liksom interna faktorer påverkar och kommer att påverka 
Bolagets resultat och finansiella ställning. Effekterna av dessa faktorer är svåra att 
bedöma. Faktorerna kan verka både i positiv och i negativ riktning för Bolaget. 
Det finns en risk att hela eller delar av det investerade kapitalet kan gå förlorat. 
Vid en bedömning av Bolagets framtida utveckling är det av vikt att också beakta 
relevanta risker. Varje potentiell investerare måste göra sin egen bedömning av 
effekten av risker, av övrig information samt annan tillgänglig information.

Aktiemarknaden, speciellt för små bolag, har över tiden uppvisat stora svängningar. 
Detta ofta utan att visa något direkt samband med bolagens utveckling. Sådana 
kursvariationer kan påverka Bolagets aktiekurs negativt oberoende av redovisat 
resultat.
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Teckningskurs
Teckningskursen är satt till 4.50 kr. Teckningskursen är 
baserad på det marknadsvärde som styrelsen bedömer 
vara korrekt. Styrelsen bedömer att kursen är attraktiv.

Teckningsanmälan
Anmälan om att förvärva aktier i aXichem sker via 
separat teckningsanmälan, vilken bifogas detta 
dokument, anmälan skickas till:

 Aktieinvest FK AB
 Emittentservice
 113 89 Stockholm

Förvärv kan ske av en eller flera teckningsposter om 
2.000 aktier per post. En teckningspost kostar således 
9.000 kronor.  Anmälan är bindande. Ofullständig eller 
felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att förbises 
vid aktietilldelning. Vid överteckning gäller att endast en 
anmälningssedel per tecknare kommer att beaktas, där 
den senast inkomna anmälningen gäller. Inga tillägg eller 
ändringar får göras på anmälningssedeln.

Teckningstid
Emissionen är öppen för anmälan under perioden
12 november till och med 26 november 2007 kl 17.00, 
då teckningsanmälan skall vara Aktieinvest FK AB 
tillhanda. Styrelsen i aXichem förbehåller sig 
rätten att förlänga teckningstiden.

Tilldelning
Styrelsen i aXichem beslutar om aktietilldelning. 
Tilldelningen sker i poster om 2.000 aktier. Vid en 
överteckning kan tilldelning bli lägre än vad tecknings-
anmälan avsåg, eller helt utebli.

Villkor och anvisningar

Besked om tilldelning
När teckningstiden för emissionen är avslutad skickas 
en avräkningsnota till alla som blivit tilldelade aktier. 
 Utskicket beräknas nå mottagarna omkring den 
28 november 2007. De som inte blivit tilldelade 
någon teckningspost får inget meddelande.

Betalning
Betalning skall ske enligt anvisning på utskickad 
avräkningsnota, senast det likviddatum som framgår 
av avräkningsnotan.

Leverans av aktier
aXichem har ansökt om anslutning till VPCs konto-
baserade värdepapperssystem. Efter betalning för de 
tilldelade aktierna kommer emissionen att registreras hos 
Bolagsverket vilket beräknas ske i slutet av vecka 49. 
När registrering skett kommer aktierna att levereras 
till aktieägarens VP-konto, depå hos bank eller annan 
förvaltare.

Noteringsplatsen
aXichem kommer att ansöka om notering på 
NGM Nordic MTF. 

Rätt till utdelning
Aktieägarna skall äga rätt till utdelning från och med 
innevarande räkenskapsår. Styrelsen avser att ta upp 
frågan om utdelning så snart detta kan ske med hänsyn 
till bolagets vinstnivå och konsolidering. Styrelsen 
lämnar dock inga garantier för utdelning.

Vid ofullständig teckning
Styrelsen förbehåller sig rätten att fullfölja emissionen 
även om den inte tecknas fullt ut.

Utfallet av emissionen
Utfallet av emissionen kommer att presenteras på 
bolagets hemsida, www.axichem.se, vilket beräknas ske 
den 3 december 2007 eller eventuellt i anslutning till 
en möjlig förlängning av teckningstiden.
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Bakgrund

Affärsidé
”aXichems affärsidé är att utveckla miljövänliga applikationer som skall ersätta dagens giftiga 
produkter som används vid bekämpning av påväxt samt skadedjursangrepp. Applikationerna skall 
vara baserade på den patenterade molekylen Fenylcapsaicin. Försäljningen skall ske över hela värden 
och genom samarbetspartners.”

aXimed AS bildades i Norge 1998 (Bergen). aXimeds 
kärnverksamhet var ursprungligen utveckling, produk-
tion och försäljning av kosttillskott. 
 Under ett vetenskapligt samarbetsprojekt med en 
underleverantör fann aXimed AS plattformen till ett 
nytt ekologiskt aktivitetsområde. Den inledande 
problemställningen var spridningen av gifter som inte är 
nedbrytbara och därmed ackumuleras i naturen. Efter 
mångårig forskning och flera fältstudier har aXimed AS 
patenterat sin uppfinning som ett naturligt alternativ till 
användning av gifter. Uppfinningen är en industriellt 
producerbar naturanalog - Fenylcapsaicin.
 Fenylcapsaicin har i vetenskapliga studier och tester 
visat sig ha egenskaper som gör det möjligt för använd-

ning som ett naturvänligt alternativ i t ex giftiga 
bekämpningsmedel.
 För att stärka projektet har styrelsen i aXimed 
beslutat att driva kemiprojektet i eget bolag under 
varumärket aXichem. Etablering sker genom en 
nyemission och ägarspridning parallellt med fysisk 
etablering på Ideon i Lund. aXichem kommer att arbeta 
med att utveckla färdiga produkter för användning som 
miljövänliga bekämpningsmedel. 
 aXichem betecknas som ett ”grönt” kemibolag med 
produkter som ska kunna ersätta dagens miljöbelastande 
produkter.

aXichems metod för utveckling av miljövänliga bekämp-
ningsmedel är att stöta bort istället för att döda eller 
skada organismer eller djur. aXichems produkter bygger 
på tekniken att kontrollerat skapa otrivsam miljö för 
organismer och djur, en så kallad repellent miljö. 
 Detta är en markant skillnad mot dagens bekämp-
ningsmedel där effekten ligger i att döda organismer 
eller skadedjur med gifter som ackumuleras i naturen 
och därmed påverkar miljön negativt. aXichem har på 
Göteborgs Universitet genom Tjärnö Marinbiologiska 

Laboratorium genomfört studier som dokumenterar att 
Fenylcapsaicin har mycket god effekt som tillsats i anti-
fouling-färg för att förhindra påväxt av organismer på 
t ex båtbottnar. 
 aXichems produkt har bred biologisk aktivitet och 
kan användas i de flesta typer av giftfria båtfärger.
Produkten är kompatibel med andra kemikalier som 
används i kemiindustrin och kan därmed kombineras 
med andra ämnen för att skapa miljövänliga spets-
produkter.

Teknik och utveckling
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Marknaden för giftfri båtfärg kommer att explodera 
under de kommande åren. Orsaken till den kommande 
marknadsutvecklingen är att FN:s Internationella 
Maritima Organisation (IMO) förbjudit all målning 
med organiska tennföreningar från och med den 
1 januari 2008.
 Sedan tidigare finns beslutet om att fartyg med 
gammal TBT-haltig färg skall avlägsnas senast 2008. 
Dessa två faktorer medverkar till att en helt ny världs-
marknad av giftfri färg kommer att skapas. Det finns 
indikationer att ovanstående regler även kommer att 
anpassas för yachter från och med 2010. 
 Marknaden uppskattas idag till ca 50.000 fartyg 
som kommer att innefattas av beslutet, vilket motsvarar 
ca 80.000 ton färg med ett marknadsvärde på 
ca 5 miljarder kronor. De av IMO fattade besluten 
beräknas av Brenner Research Group att skapa en
dubblerad marknad på upp till 10 miljarder kronor.

aXichem har sökt patent för sin produkt i:
Australien, Brasilien, Europeiska Patent Organisationen, 
Japan, Kina, Norge, Sydkorea, USA, Taiwan, Egypten, 
Filippinerna, Hong Kong, Indonesien, Israel, Malaysia, 
Mexico, Nya Zeeland, Singapore, Thailand och 
Vietnam.

Användningsområden 
inom andra branscher

I detta memorandum diskuteras endast de marknads-
utsikter som handlar om giftfri båtfärg. Vi vill upp-
märksamma den betydande potentialen inom följande 
applikationsområden:

• Skogsbruk
• Trädgårdsbruk
• Farmaceutisk behandling, 
 utvärtes såväl som invärtes
• Livsmedel

Gemensamt för ovanstående applikationsområden är 
att det finns befintliga produkter att ersätta. aXichem 
behöver därför inte skapa någon ny marknad.

Marknadsutsikt båtfärg
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Revisor Peter Nilsson, SET

Ägarstruktur i aXichem
aXimed AB 8.550.000 85,50%
Diverse ägare 1.450.000 14,50%

Prognos, 2008 - 2011 
TSEK

 2008 2009 2010 2011
Omsättning 3.200 7.200 14.400 28.800
Resultat -1.800 -4.700 1.300 11.900

Ledning, styrelse, ägarstruktur och prognos

För att inte få en allt för ensidig bild av aXichem lät
styrelsen för aXimed AB advokatfirman Gulliksson
utföra en värdering av aXichem. Gullikssons värdering 
tar enbart upp potentialen inom affärsområdet båtfärg.
Advokatfirman Gulliksson beräknade marknadsvärdet 
initialt till ca 90 miljoner kronor, vilket reducerades till 
ca 60 miljoner kronor för att också inberäkna eventuellt 
oförutsedda händelser. 
 Med stöd av Gullikssons värdering valde styrelsen i 
aXichem att sätta bolagsvärdet till 50 miljoner kronor i 

den kommande nyemissionen. Vi tror att aXichem på 
2 till 3 år kan bli en betydande leverantör av Fenylcap-
saicin till dagens färgtillverkare.
 aXichem har som tidigare nämnts ej värderat de
olika möjligheterna som finns inom andra använd-
ningsområden än båtfärg. Vi anser att det finns fler 
applikationsområden än vad som beskrivs i detta memo-
randum. Värdet av en kommersialiserad slutprodukt är 
väsentligt. Företagets målsättning är att ha en kommer-
siell produkt för färgindustrin inom 24 månader.

Framtidsutsikter

Organisationsschema

aXichem
(aXimed i Lund AB, Sverige)

Kemiprodukter

Guizhou aXimed Health
Food co., Ltd.

(Kina)
Produktion kosttillskott

aXimed AB
(Sverige)

moderbolag
Finans och marknad

aXimed HK Limited
(Hong Kong)
Distribution

och marknadsföring i Asien

aXimed AS
(Norge)

Produktutveckling
och kvalitetssäkring
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Skickas till:
Aktieinvest FK AB
Emittentservice    
113 89 Stockholm   

Undertecknad anmäler sig härmed för teckning av                           stycken aktier á 4.50 kr. 
Teckning kan ske i en eller flera poster om 2.000 aktier.
Förvärv sker i enlighet med villkoren som framgår av Memorandum, utgivet 2007 av styrelsen för aXichem. 

Memorandum kan laddas ner från www.aktieinvest.se och www.axichem.se eller beställas från: 
Aktieinvest FK AB, Tel 08-5065 1795, e-post: emittentservice@aktieinvest.se
De tecknade aktierna ska levereras till:

VP konto:
Eller:

Depånummer

Bank/Fondkommissionär

Undertecknad är medveten om och medger att:
• Anmälan är bindande. Om flera anmälningar från samma fysiska eller juridiska person inkommer 
 räknas den senast inkomna.
• Vid en överteckning kan tilldelning bli lägre än vad teckningsanmälan avsåg, eller helt utebli.
• Inga ändringar eller tillägg får göras i förtryckt text i denna anmälningsedel.
• Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende.
• Genom undertecknande av denna anmälan befullmäktigas Aktieinvest FK AB att för undertecknads räkning   
 verkställa teckning av aktier enligt villkor som framgår av Memorandum utgivet av styrelsen i Axichem 2007.

Personnr/Organisationsnr    Telefon dagtid

Efternamn/Firma     Tilltalsnamn

Postadress (gata, box e dyl)

Postnummer     Ort

Ort och datum

Undertecknas av ägare (i förekommande fall av behörig 
firmatecknare eller förmyndare)

Anmälan om förvärv av aktier i aXichem.
Teckning sker utan företrädesrätt för befintliga aktieägare.

Personuppgifter som aktieägaren lämnar i samband med uppdraget eller som i övrigt 
registreras i samband behandlas av Aktieinvest FK AB för förberedelse och administra-
tion av uppdraget. Behandling av personuppgifter kan även ske hos andra företag som 
Aktieinvest FK AB samarbetar med. Aktierna har inte och avses inte att registreras i 
något annat land än Sverige. Aktierna kommer således inte att erbjudas till försäljning 
i USA eller Kanada och inbjudan riktar sig inte heller vare sig direkt eller indirekt till 
någon i USA eller Kanada. Denna anmälningssedel får inte distribueras till eller  i 
något annat land där sådan distribution (i) förutsätter ytterligare registrerings eller 
andra åtgärder än som följer av svensk rätt eller(ii) strider mot lag, förordning eller 
annan bestämmelse i sådant land.

Teckningskurs: 4.50 kr per aktie
Teckningstid: 12 nov till och med 26 nov 2007
Likviddag: senast 3 dec 2007
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Vikingagatan 39 B
216 18 Limhamn
Telefon 046-780 06 73

kontakt@axichem.se
www.axichem.se


