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aXichem AB – viktig utveckling 

Sammanfattning av första kvartalet 2012

• En lyckad emission genomfördes och bolaget bedöms nu vara  
fullfinansierat fram till en kommersiell lansering av fenylcapsaicin

• Forskningssamarbete har inletts med University of Nevada Las Vegas 
för att utveckla miljövänlig mussel-repellent för användning i färskvat-
tensystemen i de sydvästliga, amerikanska staterna

• Kontinuerlig fokus på EUs godkännandesprocess för nya biocider

Efter periodens utgång

• Vid årsstämman den 16 maj valdes Peter Ragnarsson in i aXichems 
styrelse. Peter Ragnarsson representerar LMK Ventures AB

Finansiell sammanfattning

Bolagets resultaträkning i sammandrag
tkr

jan–mars
 2012

jan–mars
 2011

Helår
2011

Nettoomsättning 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0
Övriga externa kostnader -475 -197 -2 052
Av- och nedskrivningar 0 0 0
Rörelseresultat -475 -197 -2 092
Finansiellt netto -49 -61  -265
Resultat efter finansiella poster -524 -258 -2 357
Skatt 0 0 0
Periodens resultat efter skatt -524 -258 - 2357
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Om aXichem AB
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, oljetank-
ers, 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 förekom- 
mande capsaicin från chilibusken. Men då fenylcapsaicin är syntetiskt framställd har substansen 
en mängd fördelar jämfört med naturlig capsaicin. aXichem AB har de internationella patenträttig-
heterna för användning i bland annat båtfärg samt flera världspatent för alternativa användning-
sområden för fenylcapsaicin.

aXichem har i oberoende tester visat att phenylcapsaicin har mycket bra egenskaper och hög bio-
aktivitet. För närvarande genomförs flera partnerprogram med internationella aktörer inom ytbe-
handlingssegmentet. Målsättningen är att utveckla marknasfärdiga slutprodukter för lansering på 
oreglerade marknader under 2012, och på reglerade marknader allt eftersom godkännanden erhållits.

Bolaget är listat på AktieTorget.

aXichems utveckling under första kvartalet
Omsättning och resultat
Bolagets nettoomsättning uppgick under kvartalet till 0 tkr. (0 tkr). Rörelseresultatet uppgick för 
perioden till -475 tkr (-197 tkr). Bolagets resultat före skatt uppgick till -524 tkr (-258 tkr) för perioden. 
Finansiellt netto, -49 tkr (-61 tkr).

Personal
Inga personer var anställda i bolaget den 31 mars 2012.

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 fortsatt som enskilt största risk för bolaget.

Betydelsefulla extraordinära intäkter och kostnader
Styrelsen för aXichems beslutade den 2 december 2011 med stöd av bemyndigande från årsstämma 
den 9 maj 2011 att genomföra en nyemission med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare 
samt ett erbjudande till konvertibelinnehavare. Emissionen slutfördes under andra kvartalet 2012. 
Totalt tecknades aktier till ett värde om cirka 8,3 Mkr. Över 84 % av emissionen tecknades.

Det har i övrigt inte inträffat några händelser under eller efter rapportperioden som väsentligt 
påverkar bolagets planerade utveckling eller ekonomi.
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Utsikter för 2012
Bolaget kommer också under 2012 att fokusera på arbetet som behövs för att uppnå ett 
försäljningsgodkännande för fenylcapsaicin inom EU. Europeiska unionens regler för godkän-
nande av nya biocider är omfattande och det krävs en solid dokumentation innan nya biocider 
kan lanseras kommersiellt. Registreringsarbetet är gott i gång och fortskrider i rätt riktning. 

Bolagets samarbete med University of Nevada (UNLV) intensifieras under hösten 2012 i takt med 
forskningsprojektets praktiska fas inleds. UNLV har stora förhoppningar till projektet och ser posi-
tivt på möjligheten att utveckla en anti-påväxt produkt som tillfredsställer de stränga miljökrav 
som ställs vid påväxtbekämpning i färskvattensystemen i Amerikas sydvästliga stater.

Antal aktier
Efter den genomförda nyemissionen uppgår antalet aktier vid periodens utgång till 13 749 569 st. 

Ägarstruktur
Den 31 mars 2012 hade bolaget 165 aktieägare. Andelen utländskt ägande uppgick till cirka tio 
procent. De tio största aktieägarna enligt offentlig aktiebok och förvaltarförteckning presenteras i 
tabellen nedan. Det nya antalet aktier enligt ovan bokades hos Euroclear efter periodens utgång.

Ägare Antal aktier
Andel i % av

kapital/röster
aXimed AB (publ) 7 287 890 54,05 %
Joachim Kuylenstierna 555 555 4,12 %
Danica Pension Försäkrings AB 494 712 3,67 %
LMK Ventures AB 472 222 3,50 %
Jaller Klädcenter AB 453 125 3,36 %
Royalskandia Life Assurance Ltd 222 000 1,65 %
HSBC Private Bank (Suisse) S.A 202 068 1,50 %
Scandinaviska Enskilda Banken S.A 190 625 1,41 %
Netfonds ASA 184 211 1,37 %
Försäkrings AB Skandia. 155 846 1,16 %

Insynspersoner med aktieinnehav 
Person Befattning  Antal per 2012-03-31
Mats Lundberg Styrelseledamot med insyn 153 625
Torsten Helsing VD, Styrelseledamot med insyn 52 000
Hans Högsted Styrelseledamot med insyn 8 000
Lars Thunberg Styrelseordförande                                 5 000

Granskning
Denna redogörelse är ej granskad av bolagets revisor.

Kommande rapporttillfällen

•  Halvårsrapport januari – juni 2012   30 augusti 2012
•  Kvartalsredogörelse januari – september 2012 26 november 2012
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Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att kvartalsredogörelsen ger en rättvisande över- 
sikt av företagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver de väsentliga risker och osäker- 
hetsfaktorer som företaget står inför.

Malmö 28 maj 2012

Lars Thunberg   Torsten Helsing   Mats Lundberg 
Ordförande      Verkställande direktör  Ledamot  

Hans Högstedt   Göran Högstedt  Peter Ragnarsson
Ledamot    Ledamot   Ledamot

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



aXichem AB

Box 204 
281 22 Hässleholm
Tel: 046-780 06 73
kontakt@axichem.se
www.axichem.se
Org.nr: 556739-8663
Bolaget är publikt


