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aXichem AB – viktig utveckling 

Sammanfattning av första halvåret 2012

• aXichem har slutit avtal om en fältstudie.

• Utveckling av partnerprogram inleds.

• aXichem arbetar mot en EU-registrering enligt Biociddirektivet.

Efter periodens utgång

• aXimed AB har till sina aktieägare delat ut 6 838 912 aktier i  
aXichem AB. 

Finansiell sammanfattning

Bolagets resultaträkning i sammandrag
tkr

Apr-Jun
 2012

Jan–Jun
 2012

Helår
2011

Nettoomsättning 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 -40
Övriga externa kostnader -960 -1 435 -2 052
Av- och nedskrivningar 0 0 0
Rörelseresultat -960 -1 435 -2 092
Finansiellt netto -38 -87  -265
Resultat efter finansiella poster -998 -1 522 -2 357
Skatt 0 0 0
Periodens resultat efter skatt -998 -1 522 - 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, oljetankers, 
färjor, kryssningsfartyg m.fl.) som årligen använde ca 80 000 ton påväxthämmande färg till en sam-
lad 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 användnings-
områden för fenylcapsaicin.

aXichem har i oberoende tester visat att phenylcapsaicin har mycket bra egenskaper och hög bioak-
tivitet. För närvarande genomförs flera partnerprogram med internationella aktörer inom ytbehand-
lingssegmentet. Målsättningen är att utveckla marknasfärdiga slutprodukter för lansering på oregle-
rade marknader under 2012, och på reglerade marknader allt eftersom godkännanden erhållits.

Bolaget är listat på AktieTorget.
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VD-ord
Utvecklingen i bolaget under perioden har varit tillfredställande och i överensstämmelse med led-
ningens målsättning. Jag vill här under redogöra för de händelser jag anser viktigast under perioden.

EU-registrering enligt Biociddirektivet av Fenylcapsaicin
Bolaget arbetar mot en EU-registrering enligt Biociddirektivet vilket kan öppna för en bred använd-
ning av fenylcapsaicin. Vi har tidigare kommunicerat att vi avser att registrera fenylcapsaicin under 
Europeiska Unionens REACH-förordning (REACH = registrering, utvärdering, godkännande och be-
gränsning av kemikalier). Under processens gång har vi konstaterat att registrering enligt Biociddi-
rektivet ger stora fördelar jämfört med ett REACH-godkännande. Ett godkännande enligt Biociddi-
rektivet ger oss framförallt större möjligheter att använda fenylcapsaicin inom fler produktområden

Under perioden har vi kommit långt med några av de viktigaste studierna och arbetet går, till vår 
stora glädje, helt enligt våra planer.

Partnerprogram
Parallellt med registreringsprocessen utvecklar vi nu partnerprogram där vi tillsammans med indu-
strin utvecklar slutprodukter baserat på vår råvara. Syftet med partnerprogrammen är att det vid 
tidpunkten för godkännande redan ska finnas färdigutvecklade slutprodukter för en snabb kom-
mersialisering.

Som ett led i arbetet har vi slutit avtal om en fältstudie med University of Nevada Las Vegas med 
syfte att undersöka effekten av fenylcapsaicin på sötvattenmusslor. Sötvattenmusslans angrepp är 
ett stort problem över hela USA. Dess angrepp skapar till exempel stor skada på undervattenskon-
struktioner och det finns för närvarande inget annat sätt att bekämpa musslorna utom mekanisk 
skrapning av koloniserade ytor.

Studien avser att utvärdera effekten av fenylcapsaicin som påväxthämmande medel i vattnen i  
Nevada. Studien kommer att pågå under tolv månader och beräknas starta i oktober 2012.

Summering
Första halvåret 2012 har till stor del infriat våra förhoppningar. Vi har bland annat närmat oss viktiga 
delmål i arbetet med att registrera produkten för bred användning. Samtidigt har våra industriella 
kontakter såväl breddats som förtätats. 

Vi känner oss alltmer övertygade om att vårt fenylcapsaicin kommer att kunna bidra som ett bra 
alternativ till dagens miljöbelastande ämnen och samtidigt bli en god värdeskapare för vårt bolag 
och dess aktieägare.

Torsten Helsing
VD
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aXichems utveckling under första halvåret 2012
Försäljning
Bolagets nettoomsättning uppgick till 0 tkr (0 tkr).

Kostnader
Bolagets kostnader består främst av konsultkostnader.

Rörelseresultat
Rörelseresultatet uppgick för perioden till -1 435 tkr. (-393 tkr).

Resultat efter finansiella poster
Bolagets resultat före skatt uppgick till -1 522 tkr (-514 tkr) för perioden.  
Finansiellt netto, -87 tkr (-121 tkr).

Kassaflöde och finansiell ställning
Bolagets likvida medel uppgick den 30 juni 2012 till 4 272 tkr (112 tkr).
Soliditeten uppgick till 40% (20%).

Investeringar
Investeringar i materiella eller immateriella anläggningstillgångar har under perioden gjorts med
63 tkr (0 tkr).

Personal
Inga personer var anställda i bolaget den 30 juni 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 som enskilt största risk för bolaget.

Aktiedata
Resultat efter skatt motsvarar ett resultat per aktie av -0,11 kr efter full konvertering av utestående 
konvertibla förlagslån. Eget kapital per aktie vid periodens slut uppgick till 0,53 kr. 
Antalet aktier vid periodens utgång var 13 889 569 st. 

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 på-
verkar bolagets planerade utveckling eller ekonomi.
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Ägarstruktur
Den 30 juni 2012 hade bolaget 168 aktieägare. Andelen utländskt ägande uppgick till cirka tio 
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) 7 287 890 54,05 %
LMK Ventures AB                                                  1 741 980           12,54 %
Joachim Kuylenstierna                                          648 147              4,67 %
Danica Pension Försäkrings AB                          505 712              3,64 %
Jaller Klädcenter AB                                               528 645              3,81 %
HSBC Private Bank (Suisse) S.A                         468 734              3,37 %
Royalskandia Life Assurance Ltd                       222 000              1,60 %
Scandinaviska Enskilda Banken S.A                  190 625              1,41 %
Netfonds ASA                                                          192 211              1,38 %
Försäkrings AB Skandia.                                       155 846              1,12 %

Insynspersoner med aktieinnehav 
Person Befattning  Antal per 2012-06-30
Mats Lundberg Styrelseledamot med insyn 153 625
Torsten Helsing VD, Styrelseledamot med insyn 52 000
Hans Högsted Styrelseledamot med insyn 8 000
Peter Ragnarsson Styrelseledamot med insyn 1 741 980
Lars Thunberg Styrelseordförande 75 000

Granskning
Denna rapport är ej granskad av bolagets revisor.

Kommande rapporttillfällen

•  Kvartalsredogörelse januari – september 2012 26 november 2012
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Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att halvårsrapporten ger en rättvisande över sikt 
av företagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver de väsentliga risker och osäkerhets-
faktorer som företaget står inför.

Malmö 30 augusti 2012

Lars Thunberg   Torsten Helsing   Mats Lundberg 
Ordförande      Verkställande direktör  Ledamot  

Hans Högstedt   Göran Högstedt  Peter Ragnarsson
Suppleant   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

Apr-Jun 
 2012

Apr-Jun 
 2011

Jan-Jun 
 2012

Jan-Jun 
 2011

Helår
2011

Nettoomsättning 0 0 0 0 0

Råvaror och förnödenheter 0 -40 0 -40 -40

Övriga externa kostnader -960 -156 -1 435 -353 -2 052

Personalkostnader 0 0 0 0 0

Av- och nedskrivningar 0 0 0 0 0

Rörelseresultat -960 -196 -1 435 -393 -2 092

Finansiellt netto -38 -60 -87 -121 -265

Resultat efter finasiella poster -998 -256 -1 522 -514 -2 357

Skatt 0 0 0 0 0

Periodens resultat efter skatt -998 -256 -1 522 -514 -2 357

Balansräkning i sammandrag
tkr 2012-06-30 2011-06-30 2011-12-31
TILLGÅNGAR

Tecknat men ej inbetalt aktiekapital 0 0 8 276

Immateriella tillgångar 13 791 13 344 13 729

Summa anläggningstillgångar 13 791 13 344 22 005

Varulager 358 358 358

Övriga fordringar 107 76 68

Likvida medel inkl kortfristiga placeringar 4 272 112 78

Summa omsättningstillgångar 4 737 546 504

SUMMA TILLGÅNGAR 18 528 13 890 22 509

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 

Aktiekapital 694 595 687

Pågående emission 0 0 8 184

Överkursfond 15 789 7 817 7 753

Balanserad vinst inkl periodens resultat -9 016 -5 651 -7 494

Summa eget kapital 7 467 2 761 9 130

Konvertibelt lån 2 515 2 600 2 600

Kortfristiga skulder 8 547 8 529 10 779

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 18 528 13 890 22 509
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Eget kapital 2012-06-30
tkr

Förändringar av eget kapital
Aktie 

kapital
Överkurs- 

fond
Årets  

resultat
Balanserat 

resultat
Summa  
kapital

Ingående balans 687 15 936 -2 357 -5 137 9 130
Nyemission 7 623
Emissionskostnader -770
Årsstämma 2012-05-16 2 357 -2 357 0
Periodens resultat -1 522 -1 522
Belopp vid årets utgång 694 15 789 -1 522 -7 494 7 467

Förändringshistorik aktiekapital
2007-10-12 Nybildning 500
2008-04-08 Nyemission 46
2008-04-08 Nyemission 12
2009-11-18 Nyemission 37
2012-03-22 Nyemission 79
2012-03-23 Nyemission 13
2012-05-30 Nyemission 7
Summa 694

Kassaflödesanalys
tkr

Jan-Jun 
 2012

Jan-Jun 
 2011

Helår
2011

Kassaflöde från den löpande verksamheten före  
förändringar av rörelsekapital -1 522 -514 -2 357

Förändring av rörelsekapital -31 -329 1 928
Kassaflöde från den löpande verksamheten -2 356 -843 -429

Kassaflöde från investeringsverksamheten 0 0 -384

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 6 550 0 -64

Periodens kassaflöde 4 194 -843 -877

Likvida medel vid årets början 78 955 955
Likvida medel vid periodens slut 4 272 112 78

Nyckeltal Jan-Jun 
 2012

Jan-Jun 
 2011

Helår
2011

Avkastning på eget kapital Neg Neg Neg
Soliditet 40% 20% 41%
Antal anställda - - -
Antal aktier vid periodens utgång 13 889 569 11 910 555 13 749 569
Eget kapital per aktie, kr 0,53 0,23 6,64
Resultat per aktie, efter skatt -0,11 -0,04 -0,17
Resultat per aktie efter skatt och efter full  
konvertering av utestående konvertibla förlagslån -0,11 -0,04 -0,17



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


