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aXichem AB – viktig utveckling
Sammanfattning av tredje kvartalet 2011
• Samarbetet med nordamerikanska partners har gått över i ny fas
med fokus på tillämpad processkemi
• Processen fortlöper positivt avseende REACH-godkännande
för Europa
• Bolaget planerar att stärka organisationen inför kommande
verksamhetsutveckling

Finansiell sammanfattning
Bolagets resultaträkning i sammandrag
tkr
Nettoomsättning
Råvaror och förnödenheter
Övriga externa kostnader
Av- och nedskrivningar
Rörelseresultat
Finansiellt netto
Resultat efter finansiella poster
Skatt
Periodens resultat efter skatt

jan–sept
2011
0
-40
-542
0
-581
-182
-763
0
-763

jan–sept
2010
0
0
-381
0
-381
-335
-715
0
-715

Helår
2010
0
0
-1 828
0
-1 828
-546
-2 374
0
-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 produktutvecklingssamarbete där parterna bidrar med sina respektive kunskaper, patenterade teknologier för att
utveckla slutprodukter inom marin antifouling.
Bolaget är listat på AktieTorget.

aXichems utveckling under tredje kvartalet
Omsättning och resultat
Bolagets nettoomsättning uppgick under kvartalet till 0 tkr. (0 tkr). Rörelseresultatet uppgick för
perioden till -581 tkr (-381 tkr). Bolagets resultat före skatt uppgick till -763 tkr (-715 tkr) för perioden.
Finansiellt netto, -182 tkr. (-335 tkr).
Personal
Ingen personal var anställd i bolaget den 30 september 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.
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Utsikter för slutet av 2011 och inledningen av 2012
Bolagets arbete med REACH-godkännande för försäljning av phenylcapsaicin på den europeiska
marknaden fortlöper som planerat. Vi samarbetar tätt med flera väletablerade partners i såväl
Europa, Asien som i USA med målsättning att färdigställa nödvändig dokumentation så effektivt
som möjligt. aXichem ser också god progression i arbetet med att färdigställa phenylcapsaicinbaserade slutprodukter och ser nu på konkreta produktförslag. Vi förväntar snabb utveckling i
detta under 2012.
Antal aktier
Antalet aktier vid periodens utgång var 11 910 555 st.
Ägarstruktur
Den 30 juni 2011 hade bolaget 166 aktieägare (exklusive utländska depåkunder; uppdateras
halvårsvis efter EuroClears körningar). De tio största aktieägarna enligt offentlig aktiebok och förvaltarförteckning presenteras i tabellen nedan.

Ägare
aXimed AB (publ)
Joachim Kuylenstierna
LMK Ventures AB
Danica Pension Försäkrings AB
Jaller Klädcenter AB
Royalskandia Life Assurance Ltd
HSBC Private Bank (Suisse) S.A
Scandinaviska Enskilda Banken S.A
Försäkrings AB Skandia
Softail Textil AK

Antal aktier
7 287 890
555 555
472 222
466 000
453 125
222 000
202 068
190 625
155 846
110 000

Insynspersoner med aktieinnehav
Person
Befattning
Mats Lundberg
Styrelseledamot med insyn
Hans Högsted
Styrelseledamot med insyn
Torsten Helsing
VD, Styrelseledamot med insyn

Andel i % av
kapital/röster
61,19 %
4,66 %
3,96 %
3,91 %
3,80 %
1,86 %
1,70 %
1,60 %
1,31 %
0,92 %

Antal per 2011-09-30
153 625
8 000
52 000

Granskning
Denna redogörelse är ej granskad av bolagets revisor.
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Kommande rapporttillfällen
•
•
•
•
•
•

Bokslutskommuniké 2011				
Årsredovisning 2011					
Årsstämma 2012					
Kvartalsredogörelse januari – mars 2012		
Halvårsrapport januari – juni 2012			
Kvartalsredogörelse januari – september 2012

29 februari 2012
16 april 2012
16 maj 2012
28 maj 2012
30 augusti 2012
26 november 2012

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att kvartalsredogörelsen ger en rättvisande översikt av företagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver de väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget står inför.
Malmö 28 november 2011
Lars Thunberg			
Ordförande 			

Torsten Helsing			
Verkställande direktör		

Hans Högstedt			
Ledamot 			

Göran Högstedt
Ledamot

Mats Lundberg
Ledamot

Kontaktperson för information:
Namn: Torsten Helsing
torsten@axichem.se
Tel: 046-780 06 73 eller +47 900 51 813
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aXichem AB
Adress: Vikingagatan 39 B
216 18 LIMHAMN
Tel: 046-780 06 73
kontakt@axichem.se
www.axichem.se
Org.nr: 556739-8663
Bolaget är publikt

