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aXichem AB – marknadsanpassning

Sammanfattning helåret 2011

• Samarbetet med nordamerikanska partners följer uppgjorda avtal
• Diskussioner med potentiella leverantörer i Kina fortgår i syfte att 

ingå avtal avseende försäljning och distribution i asien.
• Positiv utveckling av den pågående godkänningsprocess i Europa
• Nyemission genomförd med företräde för aktieägarna

Sammanfattning av fjärde kvartalet 2011

• Nyemission genomfördes som tillförde bolaget 8 275 563 kronor 
före emissionskostnader. Bolaget erhöll kapitalet under januari 2012

Finansiell sammanfattning

Bolagets resultaträkning i sammandrag
tkr

Okt-Dec 
 2011

Helår
2011

Helår
2010

Nettoomsättning 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 -40 0
Övriga externa kostnader -1 510 -2 052 -1 828
Av- och nedskrivningar 0 0 0
Rörelseresultat -1 510 -2 092 -1 828
Finansiellt netto -83 -265 -546
Resultat efter finansiella poster -1 593 -2 357  -2 374
Skatt 0 0 0
Periodens resultat efter skatt -1 593 -2 357 -2 374
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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 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 cirka 50 000 kommersiella fartyg (containerfartyg, oljetankers, färjor, 
kryss-ningsfartyg m.fl.) som årligen använde cirka 80 000 ton påväxthämmande färg till en samlad 
kostnad av cirka 5 miljarder 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 har de internationella patenträttigheterna för 
använding i bland annat båtfärg samt flera världspatent för alternativa användningsområden för 
fenylcapsaicin.

I samarbete med svenska forskare har aXichem genomfört bioaktivitetstester med mycket goda 
resultat, och kommer framöver att vidareutveckla produkten i fullskaliga tester. aXichem AB arbetat 
intensivt med kommersiella aktiviteter och för diskussioner med kinesiska marknadsaktörer inom 
marin färg- och antifouling-segmentet. Förhandlingar förs även med en etablerad, nordamerikansk 
leverantör av industrikemikalier. Förhandlingarna har som mål att etablera ett produktutvecklings-
samarbete där parterna bidrar med sina respektive kunskaper, patenterade teknologier för att 
utveckla slutprodukter inom marin antifouling.

Bolaget är listat på AktieTorget.
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VD-ord
Det är med glädje och tillfredsställelse som vi ser tillbaka på våra aktiviteter under 2011 och jag kan 
konstatera att flera framsteg har gjorts mot en kommersialiseringen av fenylcapsaicin.

Fenylcapsaicin på väg mot REACH-registrering
aXichem påbörjade processen med att registrera fenylcapsaicin under Europeiska Unionens REACH-
förordning (REACH = registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier) under 
de sista månaderna av 2010. Detta arbete utförs med stöd från den tyska konsultfirman Knoell 
Consult, en väletablerad konsultfirma med erkända tidigare meriter inom REACH. 

Ett REACH-godkännande kommer att föra med sig många kommersiella möjligheter för aXichem 
och fenylcapsaicin, den tydligaste är öppningen av EU-marknaden. Ett officiellt försäljningsgodkän-
nande för fenylcapsaicin inom EU skulle också ge fenylcapsaicinet ökad trovärdighet på utländska 
marknader.

I samarbete med KNOELL beslöt aXichem tidigt under processens gång att det bästa och mest 
kostnadseffektiva sättet att angripa REACH-processen är en jämförande metabolismstudie mellan 
capsaicin och fenylcapsaicin som undersöker om de två ämnena har liknande metaboliska proces-
ser och metaboliska nedbrytningsprodukter. Om detta antagande visar sig stämma kommer det att 
vara mycket positivt för den fortsatta registreringsprocessen.

Metabolismstudiens utformning fastställdes under 2011 och de initiala stadierna har kommit en 
god bit på väg. Vi har emellertid stött på en del svårigheter i syntesen av radioaktivt märkt naturligt 
capsaicin, vilket är nödvändigt för studien, och vi är därför något försenade. Vid tidpunkten då detta 
skrivs verkar det som om dessa problem blivit lösta och vi förväntar oss att komma en god bit på 
väg med metabolismstudien under den närmaste framtiden.

Finansiering 
I slutet på 2011 avslutade vi en aktieemission och har nu etablerat en solid finansiell grundstomme 
för de avslutande faserna innan den kommersiella lanseringen av fenylcapsaicin. 
Vi är glada att notera att LMK Ventures AB har ökat sitt ägande inom aXichem, och vi ser fram emot 
ett djupare samarbete angående de industriella processer som ligger framför oss. 

Projekt i USA 
Det utvecklingsprojekt för slutanvändare som påbörjades i USA i slutet av 2010 har fortsatt under 
2011 och utvecklats betydligt under året. I början av 2012 är vi aktivt involverade i diskussioner om 
konkreta applikationer för fenylcapsaicin. Mest spännande i skrivande stund är ett projekt där fenyl-
capsaicin kommer att användas som påväxthämmande medel i sötvatten i sydvästra USA.   

Framtida optimism
2011 var ett bra år för aXichem – ett år där våra vetenskapliga och industriella aktiviteter tagit oss 
långt närmare den kommersiella lanseringen av fenylcapsaicin. Samtidigt har vi förstärkt vår finan-
siella ställning och är nu förberedda på de slutliga faser som ligger framför oss. Vi har ett kunnigt 
team och en intressant produkt och känner oss säkra på att 2012 kommer att vara ett år präglat av 
framsteg och optimism.

Torsten Helsing
VD
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aXichems utveckling under fjärde kvartalet
Omsättning och resultat
Bolagets nettoomsättning uppgick under kvartalet till 0 tkr. (0 tkr). Rörelseresultatet uppgick för peri-
oden till -1510 tkr (-1447 tkr). Bolagets resultat före skatt uppgick till -1593 tkr (-1658 tkr) för perioden. 
Finansiellt netto, -83 tkr. (-211 tkr).

Kassaflöde och finansiell ställning
Bolagets likvida medel uppgick den 31 december 2010 till 0,08 Mkr. (1,0 Mkr). Soliditeten uppgick 
till 6%. (22%)

Investeringar
Investeringar i materiella eller immateriella anläggningstillgångar har under perioden gjorts med 
0,4 Mkr. (0,6 Mkr)

Aktiedata
Resultat efter skatt motsvarar ett resultat per aktie av -0,19 kr efter full konvertering av utestående 
konvertibla förlagslån. Eget kapital per aktie vid periodens slut uppgick till 0,07 kr. Någon vinstut-
delning föreslås ej.

Utdelning
Styrelsen förslår ingen utdelning för året.

Personal
Ingen personal var anställd i bolaget den 31 december 2011.  

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.

Nyemission
Styrelsen för aXichem beslutade den 2 december 2011 med stöd av bemyndigande från årsstäm-
man den 9 maj 2011 att genomföra en nyemission med företrädesrätt för Bolagets befintliga 
aktieägare. Emissionen löpte från den 9 december till den 23 december 2011.

Totalt tecknades det 1 839 014 aktier till ett värde om 8 275 563 kronor. Detta innebär att det efter 
den genomförda nyemissionen finns 13 749 569 aktier. I samband med emissionen väljer styrelsen 
att, i enighet med bemyndigandet, använda delar eller hela resterande del av det utestående teck-
ningsmandatet till att kvitta skulder mot aktier då detta är till fördel för bolagets likviditet.

Konvertibelt förlagslån
Styrelsen i aXichem har, med stöd av bemyndigande från Årsstämman den 11 maj 2009 givit ut 
ett konvertibelt förlagslån om högst 9 999 995 kronor. Vid konvertering kan bolagets aktiekapital 
ökas med högst 58 823,50 kronor. Efter full teckning uppgår antalet aktier till 13 087 025. Rätten att 
teckna de konvertibla skuldebreven sker utan företräde för befintliga aktieägare.
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Förlagslånet löper från och med den 15 december 2011 till och med den 31 december 2012 med en 
årlig räntesats om 9 procent, och medför en rätt men inte en skyldighet för konvertibelinnehavaren 
att konvertera förlagslånet till nya aktier i bolaget. Konverteringskursen är nedsatt från 8,50 kronor 
till 4,50 kronor.

Över 96 % av innehavarna till konvertiblerna har tackat ja till en förlängning med ovanstående 
villkor. Detta innebär att det i dag finns konvertibler utgivna till ett belopp om 2 424 973,50 kronor, 
efter full konvertering ökar antalet aktier i bolaget med 538 883 aktier till 12 449 438 aktier.

Utsikter för resten av året 
Emissionslikviden kommer att användas i den pågående ansökningsprocessen för godkännande 
inom EU. Utöver satsningen i Europa kommer medel att avsättas till försäljningsarbete i ASIEN 
& USA. aXichem AB har under 2011 färdigställt utvecklingsarbetet för produktion av industriella 
kvantiteter av fenylcapsaicin. aXichem arbetar nu tillsammans med flera intressenter med imple-
mentering av fenylcapsaicin i slutprodukter för flera användningsområden. Parallellt med detta 
fortgår arbetet med godkänning för användning inom EU. Styrelsen gör den samlade bedömnin-
gen att det kommer att kunna nås betydande framgång i den pågående kommersialiseringen.

Antal aktier
Antalet aktier vid periodens utgång var 11 910 555 st. Efter den genomförda nyemissionen i decem-
ber 2011, som ej registrerats hos Bolagsverket ännu, finns 13 749 569 aktier.

Ägarstruktur
Den 31 december 2011 hade bolaget 166 aktieägare (exklusive utländska depåkunder; uppdateras 
halvårsvis efter EuroClears körningar). De tio största aktieägarna enligt offentlig aktiebok och förval-
tarförteckning presenteras i tabellen nedan.

Ägare Antal aktier
Andel i % av

kapital/röster
aXimed AB (publ) 7 287 890 61,19 %
Joachim Kuylenstierna 555 555 4,66 %
LMK Ventures AB 472 222 3,96 %
Danica Pension Försäkrings AB 466 000 3,91 %
Jaller Klädcenter AB 453 125 3,80 %
Royalskandia Life Assurance Ltd 222 000 1,86 %
HSBC Private Bank (Suisse) S.A 202 068 1,70 %
Scandinaviska Enskilda Banken S.A 190 625 1,60 %
Försäkrings AB Skandia 155 846 1,31 %
Softail Textil AK 110 000 0,92 %

Insynspersoner med aktieinnehav 
Person Befattning  Antal per  

2011-12-31
Förändring 
under 2011

Lars Thunberg Styrelseordförande med insyn 5 000 +5 000
Mats Lundberg Styrelseledamot med insyn 153 625 0
Hans Högstedt Styrelseledamot med insyn 8 000 0
Torsten Helsing VD, Styrelseledamot med insyn 52 000 0
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Granskning
Denna redogörelse är granskad av bolagets revisor.

Kommande rapporttillfällen

•  Årsredovisning 2011     16 april 2012
•  Årsstämma 2012     16 maj 2012
•  Kvartalsredogörelse januari – mars 2012  28 maj 2012
•  Halvårsrapport januari – juni 2012   30 augusti 2012
•  Kvartalsredogörelse januari – september 2012 26 november 2012

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

Malmö 29 februari 2012

Lars Thunberg   Torsten Helsing   Mats Lundberg 
Ordförande      Verkställande direktör  Ledamot  

Hans Högstedt   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 i sammandrag
tkr

Okt-Dec 
 2011

Helår
2011

Helår
2010

Nettoomsättning 0 0 0

Råvaror och förnödenheter 0 -40 0

Övriga externa kostnader -1 510 -2 052 -1 828

Personalkostnader 0 0 0

Av- och nedskrivningar 0 0 0

Rörelseresultat -1 510 -2 092 -1 828

Finansiellt netto -83 -265 -546

Resultat efter finasiella poster -1 593 -2 357 -2 374

Skatt 0 0 0

Periodens resultat efter skatt -1 593 -2 357 -2 374

Balansräkning i sammandrag
tkr 2011-12-31 2010-12-31
TILLGÅNGAR
Immateriella tillgångar 13 729 13 344
Summa anläggningstillgångar 13 729 13 344

Varulager 358 398

Övriga fordringar 68 41

Likvida medel inkl kortfristiga placeringar 78  955

Summa omsättningstillgångar 504 1 394 

SUMMA TILLGÅNGAR 14 233 14 738

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital 
Aktiekapital 596   596

Överkursfond 7 752 7 816

Balanserad vinst inkl periodens resultat -7 494 -5 137

Summa eget kapital 854 3 275

Konvertibelt lån 2 600 2 600

Kortfristiga skulder 10 779 8 863

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 14 233 14 738
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Eget kapital 2011-12-31
tkr

Förändringar av eget kapital
Aktie 

kapital
Överkurs- 

fond
Årets  

resultat
Balanserat 

resultat
Summa  
kapital

Ingående balans 595 528 7 816 424 -2 373 899 -2 762 853 3 275 200
Årsstämma 2011-05-09 2 373 899 -2 373 899 0
Emissionskostnader -63 871 -63 871
Årets resultat -2 357 067 -2 357 067
Belopp vid årets utgång 595 528 7 752 553 -2 357 067 -5 136 752 854 262

Förändringshistorik aktiekapital
2007-10-12 Nybildning 500
2008-04-08 Nyemission 46
2008-04-08 Nyemission 12
2009-11-18 Nyemission 38
Summa 596

Kassaflödesanalys
tkr

Okt-Dec 
 2011

Helår
2011

Helår
2010

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar 
av rörelsekapital -1 594 -2 357 -2 374

Förändring av rörelsekapital 1 999 1 928 1 243
Kassaflöde från den löpande verksamheten 405 -429 -1 131

Kassaflöde från investeringsverksamheten -384 -384 -602

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -64 -64 2 600

Periodens kassaflöde -43 -877 867

Likvida medel vid årets början 121 955 88
Likvida medel vid periodens slut 78 78 955

Nyckeltal Helår
2011

Helår
2010

Avkastning på eget kapital neg neg
Soliditet 6% 22%
Antal anställda - -
Antal aktier vid periodens utgång 11 910 555 11 910 555
Eget kapital per aktie, kr 0,07 0,27
Resultat per aktie, efter skatt -0,20 -0,20
Resultat per aktie efter skatt och efter full  
konvertering av utestående konvertibla förlagslån -0,19 -0,19
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