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aXichem AB – viktig utveckling första halvåret 2010:

•      fokus på alternativa fenylcapsaicin-isomerer
•      fortsatt fokus på  Kina og Hong Kong
•      inledande produktutveckling med etablerad, nordamerikansk aktör
•      LMK Ventures AB ny aktieägare 



VD har ordet
Första halvåret 2010 har varit präglat av industriellt, regulativt, finansiellt och kommersiellt arbete. 
aXichems aktiviteter i perioden har följt tidigare etablerade riktlinjer och strategiska beslut med 
inriktning på industriell kommersialisering av fenylcapsaicin.

Industriellt har aXichems viktigaste satsningsområde under rapportperioden varit utvecklingen av 
stabila synteser av nye fenylcapsaicin-isomerer. Alternativa isomerer av fenylcapsaicin är 
skyddade i aXichems grundpatent och är en essentiell del av aXichems affärsidé och värde-
grundlag. Dessa alternativa isomerer kan, på grund av små ändringar i molekylstruktur ha kemiska 
egenskaper som ger nya användningsområden. Utvecklingen av de alternativa isomererna är i 
inledningsfasen, men det mesta av laboratoriearbetet är genomfört och vi förväntar en snabb 
utveckling mot industriell process.

Förutom industriell grundforskning har aXichem under första halvåret 2010 arbetat intensivt med 
kommersiella aktiviteter. aXichem för fortlöpande diskussioner med kinesiska marknadsaktörer 
inom marin färg- och antifouling-segmentet. I tillägg har vi inlett diskussioner med Hong Kong-
avdelningen till en av världens största varuförmedlare i segmentet industrikemikalier. Företaget, 
som av affärsmässiga orsaker intill vidare inte namnges, har öppnat för dialog med flera stora 
kunder inom det officiella Kina såväl som i Hong Kong. 

aXichem förhandlar även  med en etablerad, nordamerikansk leverantör av industrikemikalier, först 
och främst för färger och ytbehandling. Förhandlingarna har som mål att etablera ett produkt-
utvecklingssamarbete mellan aXichem och den amerikanska partnern, där parterna bidrar med sina 
respektive kunskaper, patenterade teknologier och know how för att utveckla slutprodukter inom 
marin antifouling. Ett samarbetsavtal förväntas att bli undertecknad under september 2010.

Utöver det kommersiella arbetet under rapportperioden har aXichem fokuserat på regulativa ut-
maningar. I samarbete med en lokal partner har aXichem startat processen med att få fenyl-
capsaicin godkänt för försäljning i Kina. Detta arbete är mindre krävande än den europeiska 
godkänningsprocessen, och förväntas att vara färdigställt inom relativt kort tid.

Under perioden har aXichem upptagit ett konvertibelt förlagslån. Totalt tecknat är 2 594 973,50 SEK 
och hela beloppet är inbetalt.

LMK Industri har genom dotterbolaget LMK Ventures AB köpt en post om 472 222 aktier i aXichem 
AB av moderbolaget aXimed AB. aXichems ledning ser mycket positivt på att LMK kommit in på 
ägarsidan och tror att detta innebär ett viktigt steg i utvecklingen.

LMK har en bred industriell erfarenhet och är, bland annat, största ägaren i börsnoterade Axis. LMK 
har en tydlig etisk profil som väl samstämmer med de grundvärderingar aXichem representerar.  
LMK erbjuder dessutom en regional förankring som vi bedömer som ytterst betydelsefull för 
aXichems framtida utveckling.

Första halvåret 2010 har varit en produktiv och framgångsrik period för aXichem, och vi ser med 
tillförsikt fram mot höstens aktiviteter. 
 

Torsten Helsing
Verkställande direktör



Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2010
aXichem AB (publ)

Verksamheten under delåret 

Försäljning
Bolagets nettoomsättning uppgick till 0 Mkr.  

Kostnader
Bolagets kostnader består främst av konsultkostnader.

Rörelseresultat
Rörelseresultatet uppgick för perioden till -0,2 Mkr.  

Resultat efter finansiella poster
Bolagets resultat före skatt uppgick till -0,5 Mkr för perioden. Finansiellt netto, -0,3 Mkr.

Kassaflöde och finansiell ställning
Bolagets likvida medel uppgick den 30 juni 2010 till 1,6Mkr.
Soliditeten uppgick till 34 %. 

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

Personal
Inga personer var anställda i bolaget den 30 juni 2010.  

Närståendetransaktioner
Företaget definierar ledande befattningshavare, styrelseledamöter och nära familjemedlemmar till 
dessa personer som närstående. 

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
Regulativa frågor bedöms som enskilt största risk för bolaget.

Väsentliga händelser efter rapporteringsperiodens utgång

Det har i övrigt inte inträffat några händelser efter rapportperioden som väsentligt påverkar bolag-
ets planerade utveckling eller ekonomi.

Utsikter för resten av året
Det förväntas att bolaget under andra halvåret 2010 ingår avtal med industriella användare av fe-
nylcapsaicin. Samtidigt inleds samarbetsprojekt om utveckling av färdiga slutanvändarprodukter. 



Aktiedata
Resultat efter skatt motsvarar ett resultat per aktie av -0,04 kr. Eget kapital per aktie vid periodens 
slut uppgick till 0,44 kr.

Ägarstruktur
Den 30 juni 2010 hade bolaget 109 aktieägare. Andelen utländskt ägande uppgick till cirka 4,78 
procent. De tio största aktieägarna enligt offentlig aktiebok och förvaltarförteckning presenteras i 
tabellen nedan.

Ägare     Antal aktier    Andel i % av
                     kapital/röster

aXimed AB (publ)              8 077 778               67,82 %
Joachim Kuylenstierna   555 555      4,66 %
LMK Ventures    472 222   3,96 %
Jaller Klädcenter AB   453 125      3,80 %
Royalskandia Life Assurance Ltd 222 000        1,86 %
Mats Invest AB    190 625        1,60 %
Netfonds ASA, NQI       175 000        1,47 %
Banque Öhman S.A..   173 846        1,46 %
Basköp i Gävle AB   133 000        1,12 %
Stearpoint Ltd.    115 000 ´      0,97 %

Redovisningsprinciper
Allmänna principer
Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen samt Bokföringsnämn-
dens allmänna råd 2007:1. Samma redovisningsprinciper har tillämpats som i den senast angivna 
årsredovisningen. 



Bolagets resultaträkning i sammandrag 
tkr  
               jan-juni   jan-juni 
               2009     2010

Nettoomsättning       0       0 
Övriga externa kostnader -232 -221 
Personalkostnader       0       0
Av- och nedskrivningar       0       0
Rörelseresultat -232 -221
Finansiellt netto -175 -270
Resultat efter finansiella poster -407 -491
Skatt      0      0
Periodens resultat -407 -491

Bolagets balansräkning i sammandrag    Not
tkr
      
                                                                                                09-06-30                         10-06-30
TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Tecknat men ej inbetalt aktiekapital                                  2 291                                      0
Immateriella tillgångar                                                     12 290                            13 144 
Summa anläggningstillgångar                                   14 581                            13 144 
 
Omsättningstillgångar
Varulager                                                                                             0                                   429
Övriga fordringar                                                                        12     66
Likvida medel inkl kortfristiga placeringar     79                               1 589
Summa omsättningstillgångar                                            91                               2 084 
 
SUMMA TILLGÅNGAR                                                      14 672                             15 228
 

EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Eget kapital  
Aktiekapital   558   595
Pågående emission                                                              8 540          0
Överkursfond        0                              7 817
Balanserad vinst inkl periodens resultat                      -2 141                             -3 254
Summa eget kapital                                                            6 957                               5 158     1
 
Långfristiga skulder
Konvertibelt förlagslån        0                              2 595     2

Kortfristiga skulder                                                             7 715                                7 475

 
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER                  14 672                             15 228



Bolagets förändring i eget kapital            januari - juni 2010
tkr   
      Aktiekapital Fritt eget  Summa
                 kapital       eget 
              kapital
   
Ingående balans per 1 januari 2010   595        5 054    5 649
Periodens resultat               -491      -491
Utgående balans per 30 juni 2010   595        4 563    5 158
   
Långfristiga skulder
Förlagslånet löper från och med den 15 december 2009 till och med den 15 december 2011
med en årlig räntesats om 9 procent, och medför en rätt, men inte en skyldighet, för konvertibel-
innehavaren att konvertera förlagslånet till nya aktier i bolaget. Konverteringen kan påkallas under
perioden från och med den 15 december 2010 till och med den 1 december 2011, till en 
konverteringskurs om 8,50 kronor. Emissionen genomförs utan företräde för befintliga aktieägare.

Bolagets kassaflödesanalys i sammandrag  
tkr  
                   jan-juni                 jan -juni
                 2009      2010 
Kassaflöde från den löpande verksamheten              -407         -491 
Förändring av rörelsekapital                -762               -201 
Kassaflöde från den löpande verksamheten           -1 169         -692 
  
Kassaflöde från investeringsverksamheten                      0         -402 
  
Kassaflöde från finansieringsverksamheten            1 095      2 595 
  
Periodens kassaflöde                    -74        1 501 
  
Likvida medel vid periodens början                  153            88 

Likvida medel vid periodens slut    79       1 589 

Nyckeltal 
             jan-juni                             jan-juni
                 2009     2010
Avkastning på eget kapital, %    neg          neg
Soliditet, %      47%         34%
Antal anställda vid periodens utgång        -                -
Antal aktier vid periodens utgång   11 157 000           11 910 555
Eget kapital per aktie, kr                 0,62         0,44
   
Förändringshistorik aktiekapital   
   
2007-10-12     Nybildning     500  
2008-04-08     Nyemission      46
2008-04-08     Nyemission      12   
2009-11-18     Nyemission      37 
                     595



Definitioner

Avkastning på eget kapital
Resultat efter skatt i förhållande till genomsnittligt eget kapital under perioden.

Soliditet
Eget kapital i procent av balansomslutningen.

Resultat per aktie
Resultat efter skatt i förhållande till genomsnittligt antal aktier under perioden.

Eget kapital per aktie
Eget kapital i förhållande till antalet aktier vid periodens utgång.

Granskning
Denna halvårsrapport har inte granskats av bolagets revisor.

Kommande rapporttillfällen
Information för räkenskapsåret 2010 lämnas enligt följande plan:

•  Bokslutskommuniké 2010 presenteras 25 februari 2011

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att halvårsrapporten ger en rättvisande översikt av 
företagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver de väsentliga risker och osäkerhetsfak-
torer som företaget står inför.

Malmö 26 augusti 2010

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



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


