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aXichem AB – 2007/2008 - i utveckling:

•    Initiala toxikologiska tester genomförda med positiva resultat
•    Industriskalig produktion närmar sig
•    Optimering av syntesen för industriskalig produktion i slutfasen

Om aXichem AB: aXichem AB har utvecklat och patenterat ett ekologiskt 
nedbrytbart anti-påväxtmedel, fenylcapsaicin, först och främst för 
användning som repellent i båtfärg. Fenylcapsaicinets flertaliga biologiska 
effekter gör ämnet lämpligt också för användning som repellent inom jord- 
och skogsbruk. 



VD har ordet
Året 2008 blev spännande men krävande för aXichem. Bolaget passerade flera viktiga och centrala 
milstolpar.

Under hösten 2008 godkändes de sista viktiga länderna patent på Fenylcapsaicin. aXichem har 
i dag i stort sett globalt patentskydd av molekylen Fenylcapsaicin, derivat av Fenylcapsaicin, 
metoden att framställa huvudmolekylen och derivatmolekylerna samt användningen av dessa som 
ekologiskt nedbrytbara, miljövänliga repellenter. Några av de senaste länderna som har godkänt 
patentet är viktiga länder som Kina, USA, Mexiko, Australien och Nya Zeeland. I tillägg föreligger 
det sedan tidigare patentskydd inom de flesta EPO- och WPC-områden. Enligt vår uppfattning är 
arbetet som gjorts avseende industriellt rättsskydd och skydd av immateriell egendom både grun-
dligt och oangripligt, och ger oss fullgott skydd når vi så småningom kommer till realisering och 
kommersialisering av de patenterade molekylerna.

Parallellt med patenteringsarbetet har aXichem genomfört initiala toxikologiska tester av Fenyl-
capsaicin. Nationella myndigheter kräver dokumentation på nya industrikemikaliers potentiella 
giftighet. Dessa krav är ofrånkomliga, och dokumentationsarbetet omfattande. Under det sista 
halvåret 2008 är Fenylcapsaicin grundligt testat, och resultaten har hittills visat att slutprodukten 
är ofarlig för människor och djur, både in- och utvärtes. De positiva resultaten av de toxikologiska 
testerna tillsammans med de positiva resultaten på tidigare bioaktivitetstester ger en omfattande 
dokumentation på Fenylcapsaicinets användbarhet, bland annat som miljövänlig repellent.

Hösten 2008 har aXichem också arbetat intensivt med kartläggning av primär- och sekundär-
marknader för Fenylcapsaicin. Vi har, förutom båtfärgsmarknaden, undersökt möjliga användning-
sområden för Fenylcapsaicin inom lant- och skogsbruk, självförsvarsindustri, farmaceutisk industri 
och bygg- och anläggsteknik. Dessa undersökningar utgör fundamentet för marknadsplanen som 
utarbetas i samband med realiserings- och kommersialiseringsfasen av bolagets verksamhet.

aXichems emission 2008 blev, som det tidigare informerat om, fulltecknad. På bakgrund av finan-
skrisen upplevde vi dessvärre att några av investerarna inte klarade av att möta sina förpliktelser 
inom emissionens tidsfrist. Vi har arbetat målriktat med att få det tecknade kapitalet inbetalt, och i 
skrivande stund föreligger det formella bekräftelser på att emissionskapitalet kommer att inbetalas 
i sin helhet. De saknade inbetalningarna har medfört en tillfällig begränsning i bolagets likviditet. 
På grund av detta har aXichem i en period fokuserat på mindre kapitalintensivt utvecklingsarbete. 
Under denna period har det varit ett mål att använda bolagets samlade resurser på en sätt som 
inte medför negativa effekter för bolaget på vare sig kort eller lång sikt. Som det framgår av det 
ovanstående har vi tagit stora steg i riktning mot kommersialisering trots den tillfälliga likviditets-
begränsningen. Det måste likväl påpekas att fullskalig, industriell produktion av Fenylcapsaicin blir 
försenad med en försenade resultatutveckling som konsekvens.

Trots att den internationella finanskrisen medfört begränsningar i vår aktivitet mot slutet av 2008 
var året likväl ett positivt och framtidsorienterat år för aXichem. I inledningen av 2009 är det inter-
nationella intresset för miljöteknologi större än någonsin, och aXichem ser med tillförsikt på bolag-
ets framtida utveckling .

Torsten Helsing
Verkställande direktör



Bokslutskommuniké 12 oktober 2007 – 31 december 2008

aXichem AB (publ)

Verksamheten under året 

Försäljning
Bolagets nettoomsättning uppgick till 0 Mkr, ingen jämförande period finns för föregående år då 
bolaget är nystartat.  

Kostnader
Bolagets kostnader består främst av konsultkostnader.

Rörelseresultat
Rörelseresultatet uppgick för perioden till -0,6 Mkr.  

Förslag till resultatdisposition
Styrelsen föreslår att fjolårets underskott på 1 048 Tkr balanseras i ny räkning.

Resultat efter finansiella poster
Bolagets resultat före skatt uppgick till -1 Mkr för perioden. Finansiellt netto, -0,4 Mkr.

Kassaflöde och finansiell ställning
Bolagets likvida medel uppgick den 31 december 2008 till 0,2 Mkr. Bolaget har en skuld till moder-
bolaget om 7,5 Mkr vilken redovisas kortfristigt.

Investeringar
Bolagets investeringar i immateriella anläggningstillgångar uppgick under året till 12,3 Mkr och 
avsåg patent gällande fenylcapsaicin. Inga investeringar i materiella anläggningstillgångar har 
gjorts under perioden. 

Personal
Inga personer var anställda i bolaget den 31 december 2008.  

Närståendetransaktioner
Företaget definierar ledande befattningshavare, styrelseledamöter och nära familjemedlemmar till 
dessa personer som närstående. Under perioden har patentet gällande fenylcapsaicin förvärvats 
från aXimed AB. 

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
Bolaget ser inga nya risker vid kommersialiseringen av projektet. Regulativa frågor bedöms därför 
fortsatt som den största enskilda risken för bolaget. 
Bolaget har utestående fordringar på tecknat, men ej inbetalt aktiekapital från två deltagare, till-
sammans 3,4 Mkr. Det föreligger bindande avtal om fullgörande från båda investerarna, full-
görandet är av avgörande betydelse för framtida drift. Vid utebliven inbetalning blir nödvändigt att 
söka alternativ finansiering för att genomföra kommersialiseringen av bolagets produkter.   

Väsentliga händelser efter rapporteringsperiodens utgång
Det har inte inträffat några händelser efter rapportperioden som väsentligt påverkar bolaget plan-
erade utveckling eller ekonomi.



Utsikter för resten av året
Det förväntas att bolaget under 2009 färdigställer produkten för industriell produktion och därmed 
gör den kommersiellt tillgänglig. aXichem deltar i användarnära utvecklingsprojekt för realiserande 
av Fenylcapsacin-baserade slutprodukter.

Aktiedata
Resultat efter skatt motsvarar ett resultat per aktie av -0,09 kr. Eget kapital per aktie vid periodens 
slut uppgick till 0,66 kr.

Ägarstruktur
Den 31 december 2008 hade bolaget 74 aktieägare. De tio största aktieägarna enligt offentlig 
aktiebok och förvaltarförteckning presenteras i tabellen nedan.

Antal aktier  Ägare      Andel i % av
                      kapital/röster

8 660 024 Svenska Handelsbanken AB *   77,62 %
1 024 437 HQ Bankaktiebolag       9,18 %
    601 096 Nordnet Bank AB       5,39 %
    281 250 SEB Secirities Services       2,52 %
      97 000 Avanza Bank AB       0,87 %
      92 625 HQ Direct AB        0,83 %
      90 625 Swedbank AB        0,81 %
      38 000 Kaupthing Bank Sverige AB      0,34 %   
      34 656 Skandiabanken Aktiebolag      0,31 %
      26 000 Aktieinvest AB        0,23 %

*)
Varav 8 550 000 akter förvaltas för aXimed AB, posten motsvarar 76,6 %. 

Redovisningsprinciper
Allmänna principer
Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen samt Bokföringsnämndens 
allmänna råd. 



Bolagets resultaträkning i sammandrag tkr 
  

      juli 2008 - dec2008 Ackumulerat
okt 07-dec 08

Nettoomsättning 0 0
Övriga externa kostnader -290 -619
Personalkostnader -3 -3
Av- och nedskrivningar 0 0
Rörelseresultat -293 -622

Finansiellt netto -250 -426
Resultat efter finansiella poster -498 -1 048

Skatt 0 0
Periodens resultat efter skatt -498 -1 048

Bolagets balansräkning i sammandrag tkr   

TILLGÅNGAR 2008-12-31

Tecknat men ej inbetalt aktiekapital                           3 391

Immateriella tillgångar 12 290

Summa anläggningstillgångar 15 681

Övriga fordringar 31
Likvida medel inkl kortfristiga placeringar 153
Summa omsättningstillgångar 184

SUMMA TILLGÅNGAR 15 865

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 

Aktiekapital 558 
Pågående emission 3 391
Överkursfond 4 468
Balanserad förlust inkl periodens  resultat -1 048
Summa eget kapital 7 369

Kortfristiga skulder 8 496

Summa eget kapital och skulder 15 865



Bolagets förändring i eget kapital  tkr   
Aktiekapital Fritt eget kapital Summa kapital

Ingående balans per 12 oktober 2007 0 0 0

Nybildning 500 500

Nyemission 58 58

Pågående emissioner        8 540 8 540

Emissionskostnader -681     -681

Periodens resultat -1 048      -1 048

Utgående balans per 31 december 2008 558 6 811 7 369  

Förändringshistorik aktiekapital

2007-10-12     Nybildning 500
2008-04-08     Nyemission 46
2008-10-07     Nyemission 12

558

Bolagets kassaflödesanalys i 
sammandrag                                                tkr

juli-dec
               2008

      Ackumulerat
     okt 07-dec 08

Kassaflöde från den löpande 
verksamheten -498 -1 048
Förändring av rörelsekapital 2 024 5 074
Kassaflöde från den löpande 
verksamheten 1 526 4  026

Kassaflöde från
investeringsverksamheten - 1 456 -12 290

Kassaflöde från 
finansieringsverksamheten -11 8 417

Periodens kassaflöde 59 153

Likvida medel vid periodens början 94 0

Likvida medel vid periodens slut 153 153

Nyckeltal

Avlastning på eget kapital, % neg
Soliditet, % 46 %
Antal anställda vid periodens utgång -

Antal aktier vid periodens utgång 11 157 000
Eget kapital per aktie 0,66



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.

Kommande rapporttillfällen
Information för första halvåret 2009 lämnas enligt följande plan:

Halvårsrapport 2009 presenteras den 14 augusti 2009.

Bolagsstämma
Kallelse till bolagsstämma publiceras på bolagets hemsida den 6 april 2009.

Årsredovisning och revisionsberättelse
Årsredovisning och revisionsberättelse hålls tillgänglig på bolagets hemsida från och med den 6 
april.

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 24 februari 2009

Sten 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
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