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aXichem AB – viktig utveckling
Sammanfattning helåret 2010:
• Fokus på industriellt samarbete
• Fortsatt fokus regulativa processer
• Fortsatt produktutveckling med industriella aktörer
Sammanfattning av fjärde kvartalet 2010:
• Avtal med nordamerikanska partners
• Avtal med Knoell Consult avseende REACH-godkännande i Europa
• Inledande diskussioner med potentiella leverantörer i Kina
Viktiga händelser efter periodens utgång
• Påbörjade intressesamtal med ytterligare bolag i USA avseende
utveckling av slutprodukter
• Positiv utveckling av den pågående godkänningsprocess i Europa
• Pågående detaljdiskussioner om avtal med leverantörer i Kina
• Byte av listningsplats från NGM till Aktietorget.

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
ca 50 000 kommersiella fartyg (containerfartyg, oljetankers, färjor, kryssningsfartyg m.fl.) som årligen använde
ca 80 000 ton påväxthämmande färg till en samlad kostnad av ca 5 milliarder 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 antifoulingsegmentet. 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.
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VD har ordet
Vi kan med glädje konstatera att hösten 2010 har inneburit många framgångar för aXichem AB, såväl industriellt och
vetenskapligt som kommersiellt för bolagets huvudprodukt: fenylcapsaicin.
Fenylcapsaicin är under REACH-godkännande
aXichem har inlett den process som ska leda till EU-godkännande av fenylcapsaicin inom ramen för EU:s REACH-regler
(registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier). Ett REACH-godkännande är obligatoriskt innan
kemikalier tillåts på den europeiska marknaden, och registrerings- och godkännandeprocessen är vanligtvis krävande och
tidsödande.
För att påskynda processen samarbetar aXichem nära med tyska konsultföretaget Knoell Consult, en erkänd REACH-specialist med dokumenterat goda meriter och framgångar i registreringsarbetet. Med hjälp av Knoell har aXichem redan avslutat
det första steget i arbetet, vilket främst bestod i att identifiera tillgängliga data, samla in information, utföra de initiala laboratoriesökningarna samt analysera de slutliga dokumentationskraven.
REACH-processen ska pågå i tre år, och både aXichem och Knoell Consult anser att den uppskattade tidsramen är realistisk
och att fenylcapsaicin ska kunna godkännas utan stora problem eller förseningar.
Ett REACH-godkännande har många kommersiella fördelar för aXichem och fenylcapsaicin, varav den mest uppenbara är
att öppna upp EU-marknaden. Ett EU-godkännande kommer dock även att stärka fenylcapsaicins trovärdighet på andra
större marknader runt om i världen.
Utbytesavtal med nordamerikanska företag
Under hösten 2010 kontaktades aXichem AB av två nordamerikanska partnerföretag som föreslog ett samarbete i syfte
att utveckla marina antifouling-produkter baserade på fenylcapsaicin som aktiv substans. Tillsammans har de båda företagen stark vetenskaplig och industriell ställning och är väl etablerade på den nordamerikanska ytbeläggningsmarknaden.
Parterna har undertecknat ett samarbetsavtal och avtal om utbyte, och den första på-plats-testningen är redan igång.
Om produktutvecklingen blir framgångsrik kommer parterna att gemensamt lansera nya marina antifouling-produkter på
den nordamerikanska marknaden. Det förs även diskussioner om att bevilja eventuella distributionsrättigheter för redan
befintliga ytbeläggningsprodukter till aXichem i länder utanför Nordamerika.
Framtida förväntningar
Om vi höjer blicken lite för att skåda in i framtiden, vad ser vi då? Vad förväntar vi oss de kommande månaderna? Svaren
på dessa frågor ligger i de regulatoriska, industriella och kommersiella aktiviteter som vi är aktivt engagerade i just nu.
Registreringsarbetet för REACH-godkännande kommer nu fortsätta. Vi förväntar oss att detta projekt går från en fas med
tonvikt på preliminär datainsamling och analys till ett aktivt laboratorieskede där nya och unika obligatoriska uppgifter
fastställs. Laboratoriefasen av registreringsarbetet kommer att påbörjas så tidigt som möjligt under kvartal 2, och vi hoppas att flertalet av dessa studier blir klara till årsskiftet.
Vi förväntar oss också att få preliminära resultat från det produktutvecklingsarbete vi för närvarande är engagerade i med
våra nordamerikanska partners. Dessa inledande experiment kommer att ge oss mer utförlig information om vilka biologiska och mekaniska egenskaper fenylcapsaicin har under verkliga förhållanden. Preliminära experimentobservationer
tyder på att fenylcapsaicin ger goda testresultat, och vi har inga aktuella indikationer på biologiska effekter eller att den
mekaniska stabiliteten påverkas negativt under testningen.
Kommersiellt räknar aXichem med att ta konkreta steg mot att slutföra de första avtalen med marknadsaktörer under
kvartal 2. I skrivande stund har inga avtal ingåtts, men förhandlingar med asiatiska aktörer fortskrider i en god och optimistisk anda.
Kort sagt har aXichem tagit viktiga steg den senaste tiden, och vi ser positivt på den omedelbara framtiden.

Torsten Helsing
Verkställande direktör
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Försäljning
Bolagets nettoomsättning uppgick till 0 Mkr. (0 Mkr)
Kostnader
Bolagets kostnader består främst av konsultkostnader.
Rörelseresultat
Rörelseresultatet uppgick för perioden till -1,8 Mkr. (-1,4 Mkr)
Resultat efter finansiella poster
Bolagets resultat före skatt uppgick till -2,4 Mkr (-1,7 Mkr) för perioden. Finansiellt netto, -0,5 Mkr. (-0,3)
Kassaflöde och finansiell ställning
Bolagets likvida medel uppgick den 31 december 2010 till 1 Mkr. (0,1 Mkr)
Soliditeten uppgick till 22%. (43%)
Investeringar
Investeringar i materiella eller immateriella anläggningstillgångar har under perioden gjorts med
0,6 Mkr. (0,5 Mkr)
Personal
Inga personer var anställda i bolaget den 31 december 2010.
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.
Utsikter för resten av året
Bolaget förväntar att samarbetsprojekt avseende produktutveckling inledda under 2010 kommer
att leda till färdiga slutprodukter och omsättning i 2011.
Målsättningen är också att under 2011 genomföra en stor del av nödvändiga tester och dokumentationsarbete inför ansökan om REACH-godkännande i Europa.
Ett slutligt godkännande för den Kinesiska marknaden förväntas under året.
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 0,27 kr. Någon vinstutdelning föreslås ej.
Utdelning
Styrelsen förslår ingen utdelning för året.
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Ägarstruktur
Den 31 december 2010 hade bolaget 106 aktieägare. Andelen utländskt ägande uppgick till cirka 8
procent. De tio största aktieägarna enligt offentlig aktiebok och förvaltarförteckning presenteras i
tabellen nedan.
Ägare				
Antal aktier
							
aXimed AB (publ)		
Joachim Kuylenstierna			
LMK Ventures				
Jaller Klädcenter AB			
Göran Åkezon				
Royalskandia Life Assurance Ltd
HSBC Private Bank (Suisse) S.A.		
Scandinaviska Enskild abanken S.A.
Danica Pension Försäkrings AB		
Banque Öhman S.A..			

7 243 890		
555 555		
472 222			
453 125		
283 461			
222 000		
202 068		
190 625		
177 000			
173 846
		

Andel i % av
kapital/röster
60,82 %
4,66 %
3,96 %
3,80 %
2,38 %
1,86 %
1,70 %
1,60 %
1,49 %
1,46 %

Insynspersoner och aktieinnehav
Person 		
Mats Lundberg
Hans Högsted
Torsten Helsing

Befattning 			
Antal per 2012-12-31
Styrelseledamot med insyn
		
153 625
Styrelseledamot med insyn
			
8 000
VD, Styrelseledamot med insyn		
52 000

Granskning
Denna rapport är ej granskad av bolagets revisor.
Redovisningsprinciper
Allmänna principer
Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen samt Bokföringsnämndens allmänna råd.
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Finansiell information
Bolagets resultaträkning i sammandrag
tkr
Nettoomsättning
Råvaror och förnödenheter
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Av- och nedskrivningar
Rörelseresultat
Finansiellt netto
Resultat efter finasiella poster
Skatt
Periodens resultat efter skatt

Okt-dec
2010
0
0
-1 447
0
0
-1 447
-211
-1 658
0
-1 658

Helår
2010
0
0
-1 828
0
0
-1 828
-546
-2 374
0
-2 374

Helår
2009
0
0
- 1419
0
0
- 1419
-295
-1 714
0
-1 714

Bolagets balansräkning i sammandrag
tkr
TILLGÅNGAR
Immateriella tillgångar
Summa anläggningstillgångar

Helår
2010

Helår
2009

13 344
13 344

12 742
12 742

Varulager
Övriga fordringar
Likvida medel inkl kortfristiga placeringar
Summa omsättningstillgångar

398
41
955
1 394

429
10
89
528

14 738

13 270

Eget kapital
Aktiekapital
Överkursfond
Balanserad vinst inkl periodens resultat
Summa eget kapital
Konvertibelt lån
Kortfristiga skulder

596
7 816
-5 137
3 275
2 600
8 863

596
7 816
-2 763
5 649
0
7 621

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

14 738

13 270

SUMMA TILLGÅNGAR
EGET KAPITAL OCH SKULDER
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Förändringar av eget kapital

Ingående balans
Årsstämma 2010-05-10
Årets resultat
Belopp vid årets utgång

Aktie
kapital
595 528

Balanserat
resultat
-1 048 343
-1 714 510

595 528

-2 762 853

Helår 2010
Årets
Överkursresultat
fond
-1 714 510
7 816 424
1 714 510
-2 373 899
-2 373 899
7 816 424

Summa
kapital
5 649 099
0
-2 373 899
3 275 200

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 konvertibelinnehavaren 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.
Förändringshistorik aktiekapital
		
2007-10-12 Nybildning
500		
2008-04-08 Nyemission
46
2008-04-08 Nyemission
12			
2009-11-18 Nyemission
38
			
596
			
Kassaflödesanalys
tkr
Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapital

Okt-dec
2010

Helår 2010

Helår2009

-1 658

-2 374

-1 715

Förändring av rörelsekapital
Kassaflöde från den löpande verksamheten

1 192
-466

1 243
-1 131

-1 284
-2 999

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-200

-602

-452

0

2 600

3 386

Periodens kassaflöde

-666

867

-65

Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid periodens slut

1 621
955

88
955

153
88

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

Nyckeltal
Avkastning på eget kapital, %
Soliditet, %
Antal anställda vid periodens utgång
Antal aktier vid periodens utgång
Eget kapital per aktie, kr
Resultat per aktie, efter skatt
Resultat per aktie efter skatt och efter full
konvertering av utestående konvertibla förlagslån

Helår 2010
neg
22%
11 910 555
0,27
-0,20

Helår2009
neg
43%
11 910 555
0,47
-0,14

-0,19

e/t

7

Axichems bokslutskommuniké 2010
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 och i förekommande
fall efter full konvertering av förlagslån.
Eget kapital per aktie
Eget kapital i förhållande till antalet aktier vid periodens utgång.
Kommande rapporttillfällen
•
•
•
•
•
•

Årsredovisning				
Kallelse till årsstämma			
Kvartalsredogörelse Jan - Mar 2011		
Årsstämma					
Halvårsrapport 2011 				
Kvartalsredogörelse Jul - Sept 2011		

19 april 2011
19 april 2011
30 maj 2011
9 maj 2011
30 augusti 2011
28 november 2011

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att bokslutskommunikén ger en rättvisande översikt av företagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver de väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget står inför.
Malmö 25 februari 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

