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Finansiell sammanfattning 
 

Bolagets resultaträkning i 
sammandrag tkr 

April-juni 
2013 

April-juni 
2012 

Jan-juni 2013 Jan-juni 2012 Helår 2012 

Nettoomsättning 0 0 0 0 0 
Råvaror och förnödenheter -35 0 -35 0 -28 
Övriga externa kostnader  -510 -960 -630 -1 435 -3 271 
Personalkostnader 0 0 0  0 
Av- och nedskrivningar 0 0 0 0 0 
Rörelseresultat  -545 -960 -665 -1 435 -3 299 
Finansiellt netto  -60  -38 -120 -87 -184 
Resultat efter finansiella poster  -605 -998 -785 -1 522 -3 483 
Skatt   0 0 0 0 0 
Periodens resultat efter skatt  -605 -998 -785 -1 522 -3 483 
 

 

 

 

 

Om aXichem AB (publ) 

aXichems affärsidé är att utveckla biologiskt nedbrytbara alternativ till så kallade antifoulingingredienser. 
Antifoulingingredienser används – enkelt uttryckt – för att förhindra påväxt av levande organismer på bland annat 
båtbottnar och är en ingrediens i båtbottenfärg. Havstulpaner och andra påväxter genererar friktion som ger höga 
kostnader i form av ökad användning av drivmedel samt sänkt hastighet för fartyget. Globalt finns det ca 50 000 
kommersiella fartyg (containerfartyg, oljetankers, färjor, kryssningsfartyg m.fl.) som årligen använde ca 80 000 ton 
påväxthämmande färg till en samlad kostnad av ca 5 milliarder SEK. 
aXichems produkt är en helt giftfri substans kallad fenylcapsaicin baserad på naturligt förekommande capsaicin från 
chilibusken. Men då fenylcapsaicin är syntetiskt framställd har substansen en mängd fördelar jämfört med naturlig 
capsaicin. aXichem AB (publ) har de internationella patenträttigheterna för användning i bland annat båtfärg samt flera 
världspatent för alternativa användningsområden för fenylcapsaicin. 
aXichem har i oberoende tester visat att fenylcapsaicin har mycket bra egenskaper och hög bioaktivitet. 
 
För närvarande genomförs flera partnerprogram med internationella aktörer inom ytbehandlingssegmentet. Bolaget är 
listat på AktieTorget. 
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VD har ordet 
Under första halvåret 2013 har vi i hektiskt samarbete med nationella och internationella samarbetspartners 
arbetat med bolagets viktigaste områden. 

Det är av avgörande betydelse för aXichem att fenylcapsaicin blir godkänt för försäljning och användning som 
marin påväxthämmande ingrediens inom EU. För att uppnå godkännande är det viktigt för oss att påvisa att 
fenylcapsaicin inte orsakar en miljöbelastning. En central punkt i detta sammanhang är den stora, komparativa 
metabolismstudien som vi har genomfört för att jämföra hur fenylcapsaicin och naturlig capsaicin tas upp och 
metaboliseras i gnagare.  När studierna sammanställdes kunde vi  konstatera att fenylcapsaicin beter sig väldigt 
likt naturligt capsaicin. Vi har bland annat på bakgrund av detta gått vidare i arbetet med att söka europeiskt 
försäljningsgodkännande under biocid-direktivet. Arbetet med ansökningsdossiern är långt framskridet och vi 
kan konstatera att en stor del av nödvändiga data redan föreligger. Bolaget arbetar nu med att komplettera 
dossiern med specifika fenylcapsaicin-data på några fortfarande öppna punkter. Vår bedömning är att samtliga 
nödvändiga studier är påbörjade och data blir löpande införlivade i dossiern under de närmaste månaderna. 

Under våren har vi också gått vidare i vårt samarbetsprojekt med University of Nevada där vi undersöker 
fenylcapsaicins egenskaper som bio-repellent i sötvatten. De stora sötvattensystemen i sydvästra USA upplever 
en explosionsartad spridning av sötvattenmusslor, först och främst vandrarmusslor och kvaggamusslor. Dessa 
arter fäster sig på alla områden där de finner näring och kan, på grund av det stora antalet, skapa stora skador 
på infrastrukturen. Eftersom de flesta aktuella sötvattensystemen som är drabbade också är dricksvatten-
reservoarer är användning av giftiga bekämpningsmedel inte tillåtet. Detta skapar stora problem och är kopplat 
till stora utgifter för vattenverk och användarna av vattenkällorna. 

Fenylcapsaicin representerar, med sin utmärkta miljöprofil, en ny och spännande metod för att bekämpa 
sötvattensmusslor och det är på bakgrund av detta studien startats. De initiala resultaten från studien indikerar 
att fenylcapsaicin har en mycket intressant dubbeleffekt. Initiala data antyder att fenylcapsaicin, i tillägg till att 
fungera som en klassisk bio-repellent, också motverkar bildandet av biofilm. Då biofilm är en förutsättning för 
musslornas kolonisering är detta mycket intressant. Studierna är inte avslutade och det är därför för tidigt att 
dra några slutsatser men vi ser så här långt mycket positivt på projektet. 

Bolaget har under våren också arbetat mot ett byte av listningsplats, från Aktietorget till First North. Arbetet har 
bland annat inneburit en omfattande bolagsgranskning (due diligence) som vi uppfattat som lärorik och nyttig 
både för oss och bolagets aktieägare. Vi ser mycket positivt på listningsbytet och har som mål att 
genomförandet ska kunna ske under året hösten. 

De ovan nämnda arbetsområdena har präglat vår vardag under första halvåret och vi förväntar att dessa också 
kommer att vara tongivande för kommande period.  
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Torsten Helsing 
VD 

aXichems utveckling under första halvåret 
Omsättning och resultat 
Bolagets nettoomsättning uppgick under första halvåret till 0 tkr. (0 tkr). Rörelseresultatet uppgick för perioden till -665 tkr 
(-1 435 tkr). Bolagets resultat efter skatt uppgick till -785 tkr (-1 522 tkr) för perioden. Finansiellt netto, -120 tkr (-87 tkr). 
 
Kassaflöde och finansiell ställning 
Bolagets likvida medel uppgick den 30 juni 2013 till 583 tkr (4 272 tkr). Soliditeten uppgick till 44% (40%). 
 
Investeringar 
Investeringar i materiella eller immateriella anläggningstillgångar har under perioden gjorts med 589 tkr (62 tkr). 
 
Aktiedata 
Resultat efter skatt motsvarar ett resultat per aktie av -0,05 (-0,11). Eget kapital per aktie vid periodens slut uppgick till 0,49 
(0,53) kr.  
 
Personal 
Ingen personal var anställd i bolaget den 30 juni 2013. 
 
Närståendetransaktioner 
Företaget definierar ledande befattningshavare, styrelseledamöter och nära familjemedlemmar till dessa personer som 
närstående. Inga transaktioner har utförts under perioden. 
 
Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer 
Regulativa frågor bedöms som enskilt största risk för bolaget. 
 
Betydelsefulla extraordinära intäkter och kostnader 
Det har i övrigt inte inträffat några händelser under eller efter rapportperioden som väsentligt påverkar bolagets planerade 
utveckling eller ekonomi. 
 
Antal aktier 
Totalt fanns vid periodens utgång 14 669 560 aktier. 
  
Utsikter för 2013 
Under 2013 kommer resultaten från bolagets första stora färskvattenstudie av fenylcapsaicins påväxthämmande 
egenskaper i sötvatten. Den kommer att ge både vetenskapliga kunskaper om fenylcapsaicins egenskaper i sötvatten samt 
värdefull insikt om de affärsmöjligheter som finns i den viktiga USA-marknaden. Under 2012 har bolaget lagt betydande 
resurser på aXichems stora jämförande metabolismstudie. Resultaten ger bolaget viktig data till processen med ett EU: s 
biociddirektiv och den kommande kommersialiseringen. 
Bolagets undersökningar har visat att Fenylcapsaicin har egenskaper som kan vara intressanta även för andra marknader än 
som påväxthämmande medel i marin miljö. Vi genomför nu ytterligare undersökningar för att bedöma vilka dessa 
möjligheter är. I den expansiva fas aXichem befinner sig i och med förberedelser inför en kommersialisering avser vi att 
förstärka organisationen under 2013. 
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Ägarstruktur 
Den 30 juni 2013 hade bolaget ca 280 aktieägare (exklusive innehav i enbart kapitalförsäkringar samt utländska 
depåkunder; uppdateras halvårsvis). De tio största aktieägarna enligt offentlig aktiebok och förvaltarförteckning 
presenteras i tabellen nedan. 
 
 
Ägare 
 

Antal aktier Andel i % av 
kapital/röster 

Manakin Ltd.  4 064 912  27,71 % 
LMK Ventures AB  1 851 980  12,62 % 
HSBC Private Bank (Suisse) S.A 1 263 630  8,61 % 
Joachim Kuylenstierna  648 147  4,42 % 
Danica Pension Försäkrings AB  635 152  4,33 % 
Jaller Klädcenter AB  591 223  4,03 % 
Redoterm AB 433 333 2,95 % 
aXimed AB (publ)  388 954  2,31 % 
Lars Thunberg  346 982  2,49 % 
Netfonds ASA 250 522 1,71 % 
 
 
Insynspersoner med aktieinnehav 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

*inklusive närståendeinnehav 
 
Granskning 
Denna redogörelse är ej granskad av bolagets revisor. 
 
Kommande rapporttillfällen 
• Kvartalsredogörelse januari – september 2013  29 november 2013 
 
 
 
 
 

Person Befattning Antal per 
2013-06-30 

Förändring 
under perioden 

Lars Thunberg  Styrelseordförande med insyn  346 982 0 
Mats Lundberg  Styrelseledamot med insyn  153 625  0 
Hans Högstedt  Styrelseledamot med insyn  8 000  0 
Peter Ragnarsson*  Styrelseledamot med insyn 1 851 980  0 
Torsten Helsing VD Styrelseledamot med insyn  52 000  0 
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Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att halvårsrapporten ger en rättvisande översikt av företagets verksamhet, 
ställning och resultat samt beskriver de väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget står inför.  
 
Malmö 26 augusti 2013 
 
Lars Thunberg   Torsten Helsing  Mats Lundberg 
Ordförande   Verkställande direktör  Ledamot 
 
Peter Ragnarsson  Göran Högstedt 
Ledamot   Ledamot 
 
 
 
Kontaktperson för information: 
Namn: Torsten Helsing 
torsten@axichem.se 
Tel: 046-780 06 73 eller +47 900 51 813 
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Finansiell information 
 
Resultaträkning tkr 
 

2013-04-01 
2013-06-30 

2012-04-01 
2012-06-30 

2013-01-01 
2013-06-30 

2012-01-01 
2012-06-30 

2012-01-01 
2012-12-31 

Nettoomsättning 0 0 0 00 0 
Råvaror och förnödenheter -35 0 -35 0 -28 
Övriga externa kostnader  -510 -960 -630 -1 435 -3 271 
Personalkostnader 0 0 0 0  0 
Av- och nedskrivningar  0 0 0 0  0 
Rörelseresultat  -545 -960 -665 -1 435 -3 299 
Ränteintäkter 0 23 0 23 72 
Räntekostnader -60 -61 -120 -110 -256 
Resultat efter finansiella poster  -605 -998 -785 -1 522 -3 483 
Skatt  0 0 0 0  0 
Periodens resultat efter skatt  -605 -998 -785 -1 522 -3 483 
 
 
Balansräkning tkr 2013-06-30 2012-06-30 2012-12-31 
TILLGÅNGAR    
Immateriella anläggningstillgångar    
Patent 15 296 13 791 14 707 
Summa anläggningstillgångar  15 296 13 791 14 707 
    
Omsättningstillgångar    
Varulager  330   358 330 
Övriga fordringar 107 107 64 
Likvida medel inkl kortfristiga placeringar  583 4 272 2 256 
Summa omsättningstillgångar  1 020 4 737 2 650 
    
    
SUMMA TILLGÅNGAR  16 316 18 528 17 357 
    
EGET KAPITAL OCH SKULDER    
Eget kapital    
Aktiekapital  733 694 694 
Ej registrerat aktiekapital  0 0 39 
Summa bundet eget kapital 733 694 733 
    
Pågående emission  0 0 2 476 
Överkursfond  18 251 15 789 15 780 
Balanserad vinst eller förlust -10 977 -7 494 -7 494 
Periodens resultat -785 -1 522 -3 483 
Summa fritt eget kapital  6 489 6 773 7 279 
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Summa eget kapital 7 222 7 467 8 012 
 2013-06-30 2012-06-30 2012-12-31 
Kortfristiga skulder    
Konvertibelt lån  0 2 515 0 
Leverantörsskulder 326 785 470 
Övriga skulder 8 693 7 635 8 800 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 75 126 75 
Summa kortfristiga skulder  9 094 11 061 9 345 
    
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 16 316 18 528 17 357 
 
 
Eget kapital              
Belopp i kr        
Förändring av eget 
kapital 

Aktie- 
kapital 

Ej registrerat 
aktiekapital  

Pågående 
emission  

Överkurs- 
fond 

Balanserat 
resultat 

Årets 
resultat 

Summa 
kapital  

        
Eget kapital 2011-12-31 595 528 91 950 8 183 612 7 752 553 -5 136 752 -2 357 067 9 129 824 
Årsstämma 2012-05-16     -2 357 067 2 357 067 0 
Nyemission 98 950 -52 950 -5 707 638 8 806 615   3 144 977 
Emissionskostnader    -778 947   -778 947 
Periodens resultat      -3 483 130 -3 483 130 
Eget kapital 2012-12-31 694 478 39 000 2 475 974 15 780 221 -7 493 819 -3 483 130 8 012 724 
Årsstämma 2013-05-20     -3 483 130 3 483 130 0 
Nyemission 39 000 -39 000 -2 475 974 2 475 974   0 
Emissionskostnader    -5 635   -5 635 
Periodens resultat      -785 079 -785 079 
Eget kapital 2013-03-31 733 478 0 0 18 250 560 -10 976 949 -785 079 7 222 010 

 
Förändringshistorik aktiekapital     
2007-10-12 Nybildning 500 
2008-04-08 Nyemission 46 
2008-04-08 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 
   733 

 
 
 
 

mailto:kontakt@axichem.se


Halvårsrapport 2013            
 

 
 

 

 
 

 
aXichem AB (publ) är ett fristående svenskt aktiebolag med säte i Lund. Företaget har en unik, patenterad miljöteknologi som på ett enkelt sätt sparar 
miljön för utsläpp av skadliga miljögifter. Bolaget har ca 280 aktieägare. Aktien är listad på Aktietorget. 
 
Adress: Vestre Torggaten 1, 5015 Bergen , Norge. Tel: 046-780 06 73 kontakt@axichem.se www.axichem.se 

 
 
Kassaflödesanalys tkr 
 

2013-04-01 
2013-06-30 

2012-04-01 
2012-06-30 

2013-01-01 
2013-06-30 

2012-01-01 
2012-06-30 

2012-01-01 
2012-12-31 

       
Den löpande verksamheten       
Rörelseresultat -545 -960 -665 -1 435 -3 299 
Justering för poster som inte ingår i 
kassaflödet 0 0 0 0 0 
Erhållen ränta m.m.  23 0 23 72 
Erlagd ränta -60 -61 -120 -110 -256 
      
Kassaflöde från den löpande verksamheten 
före förändring av rörelsekapital -605 -998 -785 -1 522 -3 483 
      
Kassaflöde från förändring av rörelsekapital      
Ökning(-)/minskning(+) av varulager 0 0 0 0 28 
Ökning(-)/minskning(+) av rörelsefordringar -43 -15 -43 -39 3 
Ökning(+)/minskning(-) av rörelseskulder 656 -1 248 -250 -2 225 -1 434 
Summa 613 -1 263 -293 -2 264 -1 403 
      
Kassaflöde från den löpande verksamheten 8 -2 261 -1 078 -3 786 -4 886 
      
Investeringsverksamheten      
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -411 -62 -589 -62 -978 
Kassaflöde från investeringsverksamheten -411 -62 -589 -62 -978 
      
Finansieringsverksamheten      
Årets nyemission 0 596 -6 8 127 8 127 
Konvertibla lån 0 0 0 -85 -85 
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 596 -6 8 042 8 042 
      
Periodens kassaflöde -403 -1 727 -1 673 4 194 2 178 
Likvida medel vid periodens början 986 5 999 2 256 78 78 
Likvida medel vid periodens slut 583 4 272 583 4 272 2 256 

 
 
Nyckeltal 
 

2013-01-01 
2013-06-30 

2012-01-01 
2012-06-30 

2012-01-01 
2012-12-31 

Avkastning på eget kapital Neg Neg Neg 
Soliditet 44% 40% 46% 
Antal anställda - - - 
Antal aktier vid periodens utgång (efter pågående registrering) 14 669 560 13 889 569 14 669 560 
Eget kapital per aktie (efter pågående registrering) 0,49 0,53 0,55 
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Resultat per aktie, efter skatt (efter pågående registrering) -0,05 -0,11 -0,24 
 

 

ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR     
       
Redovisnings- och värderingsprinciper    
Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med årsredovisningslagen samt 
uttalanden och allmänna råd från bokföringsnämnden. Vid upprättande av delårsrapporter tillämpas 
BFNAR 2007:1. Samma redovisningsprinciper har tillämpats som i den senast avgivna 
årsredovisningen.  

Immateriella anläggningstillgångar 

Bolagets patentsituation har stärkts under första halvåret 2013. Då utvecklingsarbetet inte är avslutat och att 
kommersialiseringen 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 balansdagens kurs. I de fall valutasäkringsåtgärd 
genomförts, t ex  terminssäkring, används terminskursen. 

       
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. 
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aXichem AB (publ) 
 
Postadress:  
Box 204,  
281 22 Hässleholm 
 
Tel: 046-780 06 73 
kontakt@axichem.se 
www.axichem.se 
Org.nr: 556739-8663 
Bolaget är publikt 

mailto:kontakt@axichem.se

