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Kommersialiseringsfas inleds 
 Axichem är ett forskningsbolag som under de senaste åren 

tagit fram en produkt kallad fenylcapsaicin, vilken är en 

syntetisk analog av naturligt capsaicin (aktivt ämne i chili). 

 

 Produkten är efter flera års utveckling nära 

kommersialisering. Det finns flera potentiella 

användningsområden och de som är närmast 

kommersialisering är inom båtbottenfärg och 

bekämpningsmedel mot skadedjur samt som tillskott i 

djurfoder för fjäderfä.   

 

 Redeye räknar med att de första intäkterna kan erhållas i 

slutet av 2015 och att lönsamhet kan nås 2017.  Bolaget 

genomför en emission på 19,6 miljoner kronor för att 

finansiera det fram till lansering. Teckningskurs är 8 

kronor per aktie. 

 

 Vårt motiverade värde på 14,8 kronor per aktie (baserat på 

full teckning i emissionen) indikerar en attraktiv värdering. 

5,0 poäng 9,5 poäng 4,5 poäng 0,0 poäng 0,0 poäng 

Fakta  

Aktiekurs (SEK) 9,5 

Antal aktier (milj)* 6,1 

Börsvärde (MSEK)* 58 

Nettokassa (MSEK)* 20 

Free float (%) 50 % 

Dagl oms. (’000) 10 

* Efter pågående emission 

 
  
Analytiker:  
Hjalmar Ahlberg  
hjalmar.ahlberg@redeye.se  

  
  
  

 2011 2012 2013E 2014E 2015E 

Omsättning, MSEK 0 0 0 0 3 
Tillväxt 0% 0% 0% 0% 67 400% 

EBITDA -2 -3 -4 -6 -8 
EBITDA-marginal 0% Neg Neg Neg Neg 

EBIT -2 -3 -4 -6 -9 
EBIT-marginal 0% Neg Neg Neg Neg 

Resultat före skatt -2 -3 -4 -6 -10 
Nettoresultat -2 -3 -4 -5 -8 
Nettomarginal 0% Neg Neg Neg Neg 

Utdelning/Aktie      
VPA 0,00 0,00 -0,60 -0,77 -1,25 
P/E 0,0 0,0 Neg Neg Neg 
EV/Sales 0,0 Neg 14481,5 12011,6 24,3 
EV/EBITDA Neg 0,7 Neg Neg Neg 
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Redeye Rating: Bakgrund och definition  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avsikten med Redeye Rating är att hjälpa investerare att identifiera bolag med en hög kvalitet och attraktiv 

värdering. 

Company Qualities 

Avsikten med Company Qualities är att den ska ge en strukturerad och god bild av ett bolags kvalitet (eller 

verksamhetsrisk) – dess chans att överleva och förutsättningar att uppnå långsiktigt stabil vinsttillväxt. 

Vi klassificerar bolagets kvalitet utifrån en tiogradig skala baserad på fem värderingsnycklar; 1 – Ledning 

(Management), 2 – Ägarskap (Ownership), 3 – Tillväxtutsikter (Growth Outlook), 4 – Lönsamhet (Profitability) och 5 

– Finansiell styrka (Financial Strength). 

Varje värderingsnyckel utvärderas utifrån ett antal kvantitativa och kvalitativa nyckelfrågor som viktas olika utifrån 

hur viktiga de anses vara. Varje nyckelfråga tilldelas ett antal poäng utifrån sitt betyg. Det är det sammanlagda 

antalet poäng från de enskilda frågorna som ligger till grund för bedömningen av varje värderingsnyckel. 

Betygsskalan sträcker sig från 0 till +10 poäng. 

Det sammanlagda betyget för varje värderingsnyckel visualiseras genom storleken på dess stapelkropp. Den relativa 

storleken mellan staplarna beror därmed på betygsfördelningen mellan de olika värderingsnycklarna. 

Ledning 

Vår rating av Ledning representerar en bedömning av styrelsens och ledningens förmåga att förvalta bolaget med 

aktieägarnas bästa för sina ögon. En duktig styrelse och ledning kan göra en medioker affärsidé lönsam, och en dålig 

kan försätta till och med ett starkt bolag i kris. De faktorer som utgör bedömningen av Ledning är; 1 – Exekvering, 2 

– Kapitalallokering, 3 – Kommunikation, 4 – Erfarenhet, 5 – Ledarskap, och 6 – Integritet. 

Ägarskap 

Vår rating av Ägarskap representerar en bedömning av utövat ägarskap för ett mer långsiktigt värdeskapande. 

Ägarengagemang och kompetens är avgörande för bolagets stabilitet och för styrelsens handlingskraft. Bolag som 

har spridd ägarstruktur utan tydlig huvudägare har historiskt sett gått betydligt sämre än börsens index över tiden. 

De faktorer som utgör bedömningen av Ägarskap är; 1 – Ägarstruktur, 2 – Ägarengagemang, 3 – Institutionellt 

ägande, 4 – Maktmissbruk, 5 – Renommé, och 6 – Finansiell uthållighet. 

Tillväxtutsikter 

Vår rating av Tillväxtutsikter representerar en bedömning av bolagets förutsättningar att uppnå långsiktigt stabil 

vinsttillväxt. På lång sikt följer aktiekursen ungefär bolagets resultatutveckling. Ett bolag som inte växer kan vara en 

god kortsiktig placering, men är det sällan på lång sikt. De faktorer som utgör bedömningen av Tillväxtutsikter är; 1 

– Strategier och affärsmodell, 2 – Försäljningspotential, 3 – Marknadstillväxt, 4 – Marknadsposition, och 5 – 

Konkurrenskraft. 

Lönsamhet 

Vår rating av Lönsamhet representerar en bedömning av hur effektivt bolaget historiskt har utnyttjat sitt kapital för 

att skapa vinst. Bolag kan inte överleva om de inte är lönsamma. Bedömningen av hur lönsamt ett bolag varit 

baseras på ett antal nyckeltal och kriterier under en period på upp till fem år tillbaka i tiden; 1 – Avkastning på totalt 

kapital (Return on total assets; ROA), 2 – Avkastning på eget kapital (Return on equity; ROE), 3 – Nettomarginal 

(Net profit margin), 4 – Fritt kassaflöde, och 5 – Rörelseresultat (Operating profit margin, EBIT). 

Finansiell styrka 

Vår rating av Finansiell styrka representerar en bedömning av bolagets betalningsförmåga på kort och lång sikt. 

Basen i ett bolags finansiella styrka är balansräkningen och dess kassaflöden. Om inte balansräkningen klarar av att 

finansiera tillväxten är inte ens den bästa potentialen till någon nytta. Bedömningen av ett bolags finansiella styrka 

baseras på ett antal nyckeltal och kriterier; 1 – Räntetäckningsgrad (Times-interest-coverage ratio), 2 – 

Skuldsättningsgrad (Debt-to-equity ratio), 3 – Kassalikviditet (Quick ratio), 4 – Balanslikviditet (Current ratio), 5 – 

Omsättningsstorlek, 6 – Kapitalbehov, 7 – Konjunkturkänslighet, och 8 – Kommande binära händelser. 
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Investeringssammanfattning 

 Axichem står inför kommersialisering av den egenutvecklade och 

patenterade substansen fenylcapsaicin som är en syntetisk analog 

av naturligt capsaicin. Produkten är framförallt tänkt att användas 

som antifoulingbiocid i båtbottenfärger. Därutöver finns även 

andra användningsområden med kommersialiseringspotential 

inom två till tre år. Marknadspotentialen är mycket stor och vid en 

lyckad kommersialisering finns möjlighet att nå en omsättning på 

flera hundra miljoner kronor på några års sikt. 

 

 Fenylcapsaicin är en färdigutvecklad produkt och det slutliga steget 

innan produkten kan användas i praktiken är att erhålla 

erforderliga tillstånd. Ansökan avseende användning som biocid för 

båtbottenfärger skall lämnas in i början av 2014 och ett tillstånd 

bör erhållas inom 12 – 18 månader därefter. 

 

 Utmaningen för Axichem är att knyta till sig industriella 

samarbetspartners för att få ut produkten på marknaden. Bolaget 

har idag diskussioner med flera potentiella partners men inga 

konkreta avtal har presenterats. 

 

 Redeye räknar med att Axichem lyckas kommersialisera 

fenylcapsaicin och att de första intäkterna erhålls i slutet av 2015 

samt att lönsamhet kan uppnås år 2017. Vårt huvudscenario är att 

bolaget efter pågående nyemission är avslutad har tillräckligt med 

kapital fram till dess att intäkter kan börja genereras. Dock är 

tidsplanen tight och vid förseningar finns risk för utökat 

kapitalbehov. 

 

 Vi värderar Axichem baserat på DCF samt jämför värderingen med 

andra utvecklingsbolag. I ett lyckat scenario där bolaget lyckas 

kommersialisera fenylcapsaicin uppgår vårt motiverade värde till 

29,6 kronor per aktie. Med ett grovt antagande om chans för 

framgång satt till 50 procent anser vi att ett rimligt värde på aktien 

idag är 14,8 kronor per aktie. Vår värdering baseras på full teckning 

i pågående emission och med en teckningskurs på 8 kronor per 

aktie i anser vi värderingen vara attraktiv. 

 

 Risker fram till att bolaget lyckas kommersialisera fenylcapsaicin 

utgörs av främst av regulatoriska bakslag, ökat kapitalbehov, 

konkurrerande produkter och brister i patent. 
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Bolagsbeskrivning 

Affärsidé 

Axichems affärsidé är att utveckla, patentera och marknadsföra 

naturanaloga industrikemikalier. Idag är fokus på utveckling av substanser 

med påväxthämmande effekt mot levande organismer för användning i 

marina miljöer. Bolagets produkt utgörs av fenylcapsaicin som är en 

patenterad syntetiskt framställd analog av naturligt capsaicin (som finns i 

chili och är orsaken till dess hetta). Capsaicin har dokumenterad effekt som 

en fungerande påväxthämmande substans (antifoulingbiocid) men är för 

dyr och svår att utvinna med hög kvalitet varför capsaicin idag endast 

används i mycket begränsad omfattning inom området. Axichems upptäckt 

av fenylcapsaicin som är billigare att framställa samt håller en högre 

kvalitet än naturligt capsaicin innebär att bolaget skapat en möjlighet att 

kommersialisera den patenterade substansen på en global marknad. 

Fenylcapsaicin kan även ha andra användningsområden som exempelvis 

repellent mot skadedjur och ersättning av antibiotika i djurfoder. 

 

Historik 

Axichem grundades 2007 som en avknoppning från det norsk-svenska 

bolaget Aximed med verksamhet inom hälsokostpreparat. VD och grundare 

av Axichem är Torsten Helsing som även står bakom Aximed.  Idén att 

använda capsaicin som antifoulingbiocid föddes redan kring år 2000 då 

bolaget kom i kontakt med ett kinesiskt bolag som sökte avsättning för 

capsaicin som de hade som biprodukt. Tester genomfördes och bekräftade 

capsaicinets påväxthämmande effekt och Torsten Helsing funderade 

därefter på hur produkten kunde kommersialiseras. Dessvärde visade det 

sig vara alldeles för dyrt att utvinna för att kunna konkurrera med befintliga 

substanser samt hade tekniska brister och det kunde inte heller patenteras. 

 

Torsten Helsing fortsatte emellertid att utveckla idén genom att 

tillsammans med kemisten Einar Bakstad försöka skapa syntetiskt 

capsaicin vilket de lyckades med i och med framställande av fenylcapsaicin. 

Produkten är både billig att framställa samt är mer stabilt och 

anpassningsbar är naturligt capsaicin. 

 

Fram till år 2007 skedde utvecklingen av fenylcapsaicin inom bolaget 

Aximed. Axichem bildades sedermera som en avknoppning och noterades 

på Aktietorget under 2008. I samband med noteringen genomförde 

Axichem en kapitalanskaffning på ca 20 miljoner kronor. Under den första 

tiden som noterat bolag fokuserade Axichem på att industriallisera 

tillverkningsprocessen av fenylcapsaicin. Bolaget lyckades både med detta 

samt har därutöver vidareutvecklat distributionsformen till en fast 

kristallinisk form som passar väl för antifoulingmarknaden. Axichem har 

under de senaste åren dels patenterat fenylcapsaicin på global nivå och 

förfinat produkten samt genomfört toxikologiska studier. Alla genomförda 

Axichems affärsidé är att 

utveckla, patentera och 

marknadsföra 

naturanaloga 

industrikemikalier 

Axichem grundades 2007 

som en avknoppning från 

Aximed 

Initialt var idén att hitta 

nya marknader för 

naturligt capsaicin 
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studier har bekräftat fenylcapsaicin som en fungerande antifoulingbiocid 

och metabolimsstudier har visat att fenylcapsaicin har samma egenskaper 

som capsaicin. Nästkommande steg för kommersialisering av produkten 

utgörs av att få substansen godkänd enligt Biociddirektivet, vilket väntas 

ske under 2014/2015. 

 

Ledning 

Axichem består av en liten organisation som utgörs av VD Torsten Helsing 

som är ensam anställd. Torsten Helsing grundade Axichem 2007 då 

fenylcapsaicin-projektet flyttades från Aximed till Axichem. 

 

Torsten äger 13 000 aktier i Axichem men representerar även ägaren 

Manakin Ltd som äger 1 miljoner aktier motsvarande ca 27 procent av 

bolaget. 

 

Einar Bakstad är forskningsledare på konsultbasis. Han är professor i kemi 

vid Stavanger Universitetet i Norge med fokus på synteser av komplexa, 

organiska molekyler. 

 

Styrelsen består av ordförande Lars Thunberg som är verksam som 

styrelseproffs. Utöver Axichem sitter han även i styrelsen för ett flertal 

mindre onoterade bolag. Thunberg äger 91 245 aktier i Axichem. I styrelsen 

finns även Göran Högstedt som är professor vid Biologiska institutet vid 

Bergens Universitet. Därutöver består styrelsen av Hans Högstedt (äger 

68 373 aktier i Axichem) som har bakgrund från Tetrapak samt Mats 

Lundberg (äger 38 406 aktier i Axichem) som driver fastighetsbolag. Det 

senaste tillskottet i styrelsen utgörs av Peter Ragnarsson som valdes in 2012 

och representerar LMK Ventures som äger 12,6 procent av aktierna i 

Axichem. 

 

Finansiell ställning 

Axichem är ett utvecklingsbolag och har idag inga intäkter. Bolaget närmar 

sig emellertid kommersialisering och de första intäkterna kan nås inom en 

tvåårsperiod. Fram till dess sker finansering genom kapitaltillskott från 

aktieägarna och bolaget genomför mellan den 6 till xx december en 

nyemission som kommer tillföra bolaget ca 20 miljoner kronor. Vid 

utgången av Q2’13 hade bolaget 0,5 miljoner i kassan och kapitaltillskottet 

är således välbehövligt. Kapitalet kommer att användas till fortsatt 

utveckling och kommersialisering av Axichems patenterande produkt 

fenylcapsaicin. 

 

Axichem räknar med att kapitalet från den pågående emissionen skall räcka 

fram till dess att intäkter börjar genereras genom försäljning av 

fenylcapsaicin. Redeye räknar inte heller med några ytterligare emissioner i 

våra prognoser. Detta är dock förutsatt att kommersialiseringen av 



aXichem 

 

Bolaganalys 
6 

fenylcapsaicin lyckas enligt plan. Skulle tidsplanen för kommersialisering 

bli försenad, t. ex. pga. utdragen process för godkännande av fenylcapsaicin 

enligt Biociddirektivet, så kommer ytterligare kapital att krävas. Den som 

investerar i Axichem bör således vara beredd på att ytterligare kapital kan 

krävas innan bolaget börjar generera intäkter. 

 

Ägare 

I tabellen nedan visas Axichems 10 största aktieägare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Källa: Axichem 

 

Axichem har en bra ägarbild där den största ägaren utgörs av Manakin Ltd 

som representeras av VD Torsten Helsing. Positivt är även att kapitalstarka 

LMK Ventures finns bland de största ägarna. LMK Ventures har investerat i 

ett flertal mindre utvecklingsbolag och är långsiktiga samt har god 

förståelse för investeringar i den typen av bolag. 

 

 

 
  

Större aktieägare i Axichem

Ägare Antal aktier, miljoner Ägarandel

Manakin Ltd 1,7 27,5%

LMK Ventures 0,8 12,6%

Joakim Kuylenstierna 0,3 4,4%

Danica Pension 0,3 4,3%

Jaller Klädcenter 0,2 4,0%

Redotem AB 0,2 3,0%

Lars Thunberg 0,2 2,5%

Hans Högstedt 0,1 1,2%

Skandia Försäkring 0,1 1,1%

Avanza Pension 0,1 1,1%
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Marknad och produkt 

Axichems produkt är fenylcapsaicin som är en syntetiskt framställd analog 

av naturligt capsaicin. Capsaicin är det aktiva ämnet i chili som är 

anledningen till dess hetta och namnet capsaicin kommer från det latinska 

namnet för Spanskpepparsläktet, Capsicum. Användningsområden för 

capsaicin finns inom matindustrin, djurfoder, läkemedelsindustrin, 

skadedjursbekämpning, pepparspray (överfallsskydd) samt som 

antifoulingbiocid. Axichems målsättning är att skapa flera produkter 

baserade på den patenterade fenylcapsaicinsubstansen och 

kommersialisera dem på flera av ovan nämnda marknader. 

 

Utvecklingen av fenylcapsaicin har genomförts av Axichems VD Torsten 

Helsing tillsammans med kemisten Einar Bakstad. Substansen tog ca fyra 

år att ta fram och därefter har det tagit ytterligare ett par år att 

industriallisera tillverkningsprocessen. Axichem har globalt patentskydd av 

molekylen fenylcapsaicin, derivat av fenylcapsaicin, metoden att framställa 

huvudmolekylen och derivatmolekylerna samt användningen av dessa som 

ekologiskt nedbrytbara, miljöriktiga repellenter. Bolaget har vidare de 

internationella patenträttigheterna för användning av fenylcapsaicin i 

ytbehandlingar med påväxthämmande effekt, bland annat i båtbottenfärg. 

 

Axichem har genomfört studier som visar att fenylcapsaicin liksom 

naturligt capsaicin är påväxthämmande. Fenylcapsaicin löser därutöver 

flera problem som varit anledning till att naturligt capsaicin inte använts 

som antifoulingsubstans. Dels har fenylcapsaicin högre koncentration än 

naturligt capsaicin samt håller en jämnare kvalitet. Naturligt capsaicin är 

också dyrt att utvinna medan Axichem lyckats skapa en metod för att 

framställa fenylcapsaicin i stora volymer till en betydligt lägre kostnad. Det 

finns även idag en annan version av syntetisk capsaicin (nonivamide) på 

marknaden. Den är dock inte patentskyddad samt har lägre koncentration 

än naturligt capsaicin varför den främst används matindustrin samt i 

pepparspray. 

 

Toxikologiska tester har genomförts för att bevisa att fenylcapsaicin är lika 

säkert som capsaicin. De tester som Axichem utfört hittills visar att 

fenylcapsaicin till och med håller lägre giftighet. En av de viktigaste studier 

som genomförts är en metabolismstudie som slutfördes under 2012. 

Studien visade att fenylcapsaicin tas upp, distribueras samt bryts ned på 

samma sätt som naturligt capsaicin. 

 

 

  

Axichems produkt är 

fenylcapsaicin som är en 

syntetiskt framställd 

analog av naturligt 

capsaicin 

Axichem har ett starkt 

globalt patentskydd för 

fenylcapsaicin 

Studier visar på att 

fenylcapsaicin är lika 

säkert som och har 

samma egenskaper som 

naturligt capsaicin 
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Vägen till kommersialisering 

Det finns flera potentiella marknader för fenylcapsaicin. De marknader som 

bolaget identifierat som mest intressanta utgörs av 1) antifoulingsubstans 

för marinpåväxthämmande färg, 2) skadedjursangrepp på kabel samt 

bekämpningsmedel och 3) ersättning av antibiotika i djurfoder för fjäderfä. 

Axichem har fokuserat på dessa marknader då de har stor 

försäljningspotential samt är i behov av nya produkter med miljövänliga 

egenskaper. 

 

En viktig del i kommersialiseringsfasen är att etablera samarbeten med 

industriella partners. I dagsläget för Axichem diskussioner med flera 

aktörer inom ovan nämnda marknader. Bolaget har ett avtal med 

amerikanska System Technologies avseende utveckling, testning och 

kommersialisering av en antifoulingprodukt baserad på fenylcapsaicin. Det 

finns dock ännu inga konkreta partners i färg- eller kemibranschen och 

Axichem ämnar endast ingå i samarbeten som inte innebär exklusivitet. När 

det gäller tillverkning av fenylcapsaicin så har Axichem idag ett avtal med 

ett kinesiskt bolag (Hwasun Biotechnology) som endast har rätt att tillverka 

produkten för Axichems räkning. 

 

De marknader som Axichem ämnar kommersialisera sig på har omsättning 

i slutkundsled på flera miljarder USD. I tabellen nedan visas omsättning för 

de slutprodukter där fenylcapsaicin skulle kunna användas som tillsatts. 

 

 

 

 

 

 

 

Källa: Axichem 

 

Den faktiska intäktspotentialen för Axichem är betydligt lägre, då 

fenylcapsaicin endast kommer att tillsättas i små mängder och utgör en 

liten del av slutproduktvärdet. I nästa avsnitt går vi igenom de olika 

marknaderna och gör en bedömning av faktiskt intäktspotential för 

Axichem. 

 
  

Axichem fokuserar i första 

hand på antifouling-

marknaden 

Axichem har idag få avtal 

med industriella partners 

De marknader som 

Axichem inriktar sig mot 

har miljardomsättning 

Omsättning på målmarknader

Område Årlig omsättning, USDm Time to market, år

Antifoulingfärg 1 000 1,8

Djurfoder 115 000 2,0

Skadedjursangrepp, kablar 150 000 1,5

Bekämpningsmedel 68 500 2,0

Självförsvar - 1,5

Utvärtes läkemedel - 1,5
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Antifouling, marinpåväxthämmande färg 

Biologisk påväxt (biofouling) påverkar båtars prestanda negativt varför 

shippingbolag använder antifoulingmetoder för att minska påväxten. Med 

stigande bränslepriser har det under de senaste åren blivit ännu viktigare 

att använda antifoulingprodukter. Antifouling är också viktigt att använda 

för att hindra spridning av olika biologiska arter när transporter sker över 

internationella vatten. 

 

Skepp med kraftig påväxt av havstulpaner 

 

Källa: International Paint 

 

Det finns generellt sett två metoder för antifouling, det ena är att använda 

biocider (gifter) för att skapa en ogästvänlig miljö för organismerna som gör 

att de inte sätter sig på båtens skrov. Det andra är att skapa en yta som 

organismerna har svårt att fästa på. Den senare metoden passar bäst för 

båtar som är i regelbunden trafik och/eller tvättas med jämna mellanrum. 

 

Historiskt har den vanligaste metoden för antifouling varit att använda 

bottenfärg med tributyltenn (TBT). Detta var en effektiv metod som 

introducerades på 1970-talet men den medförde också miljöskador varför 

antifoulingfärger med TBT förbjöds i EU år 2003. Sedan 2008 råder 

totalförbud mot TBT vilket innebär att fartyg helt måste ha avlägsnat 

antifoulingfärger med TBT. Idag används till störst del kopparbaserade 

biocider i antifouling båtbottenfärger. Även kopparbaserade färger har 

emellertid viss negativ miljöpåverkan och är dessutom dyrt att använda då 

kopparinnehållet utgör ca 40 – 60 procent av vikten i färgen. 

 

Drivkraften bakom utveckling av nya antifoulingprodukter är framförallt 

lagstiftning mot användande av miljöfarliga produkter. Högre priser på 

koppar innebär också att kostnader för kopparbaserad färg har ökat. Många 

av aktörerna på antifoulingmarknaden har skapat flera nya produkter 

under de senaste åren med en miljövänlig profil. Dock är det få som både 

har en bra effekt och faktiskt är miljövänliga. Exempelvis uppger 

Stigande bränslepriser 

har lett till ett ökat behov 

av antifouling 

Antifouling sker generellt 

genom att förgifta 

organismerna eller 

genom att skapa en yta 

som är svår att fästa på 

TBT-baserade 

antifoulingfärger har 

använts historiskt och är 

effektiva men har 

förbjudits då de är 

miljöfarliga 

Det finns drivkrafter som 

ökar efterfrågan på 

miljövänliga 

antifoulingprodukter 
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rederibolaget Wallenius att de testat många nya alternativa 

antifoulingprodukter som emellertid inte levt upp till förväntan. 

 

Marknadsaktörer inom antifouling 

De största aktörerna på marknaden för antifoulingfärger är Akzo Nobel 

(International), Chugoko, Hempel, Jotun, Nippon Marine Paint, PPG och 

Sherwin Williams. Dessa använder i sin tur kemikaliebolag som 

underleverantörer av antifoulingbiocider där de största aktörerna utgörs av 

American Chemet, BASF, Dow Chemical, Haas, Janssen PMP, Lonza och 

Nordox. Kemikaliebolagen utgör både konkurrenter och potentiella 

partners för Axichem. 

 

Några av bolagen ovan säljer antifoulingprodukter med miljöprofil. Dessa 

utgörs bland annat av Econea som är en metallfri biocid producerad av 

Janssen PMP. AkzoNobel har en websida (http://www.echoprogram.com/) 

där de marknadsför produkter med miljövänlig profil och Jotun har en 

egenutvecklad biocidfri färg kallad Sealion. PPG har en produktserie kallad 

Ecofleet med miljövänlig profil och Hempel har nyligen lanserat en ny 

produktserie som uppges ha 95 procent lägre biocidinnehåll än standard 

antifouling färger. Det är tydligt bland tillverkarna att det råder ökat fokus 

på miljövänliga antifoulingprodukter vilket talar för att det bör finnas 

intresse för användning av Axichems fenylcapsaicin. 

 

Andra mer direkta konkurrenter som enbart är inriktade på utveckling och 

försäljning av miljövänliga antifoulingprodukter är bland annat I-tech 

(Sverige) och ePaint (USA). Det svenska bolaget I-tech har tagit fram en 

produkt kallad Selektope baserad på läkemedlet medetomidine. Denna 

produkt är särskilt effektiv mot havstulpaner och I-tech bedömer att de 

inom kort kommer få produkten godkänd i EU. 

 

Marknadsstorlek antifoulingprodukter 

Till slutkund uppskattas marknaden för bottenfärg omsätta ca 4,7 miljarder 

USD enligt en rapport från IPPIC (International Paint and Printing Ink 

Council). I volym uppskattas den årliga konsumtionen till ca 904 miljoner 

liter färg och fördelningen mellan nybyggnation och underhåll är ca 50/50. 

Den professionella marknaden utgör 90 procent av volymen medan 

fritidsbåtar utgör ca 10 procent. För den professionella marknaden är 

tillväxten låg, ca 1 procent, medan konsultbolaget Orr and Boss uppskattar 

att markaden för fritidsbåtar växer med ca 8 procent per år fram till år 

2016. 

 

När det gäller den specifika marknaden för antifoulingfärger går 

uppfattningen om storleken isär. IPPIC rapporten uppskattar marknaden 

till ca 30 procent av totalen motsvarande ca 270 miljoner liter. Bolaget I-

tech (som också utvecklar en antifoulingprodukt, se föregående avsnitt) 

uppskattar i sin tur marknaden till ca 50 miljoner liter. Värdet på 

Markaden för 

antifoulingprodukter 

domineras av ett fåtal 

större aktörer 

Miljövänliga antifouling 

produkter utvecklas både 

av de stora bolagen samt 

mindre utvecklingsbolag 

liknande Axichem 

Den totala markaden för 

båtbottenfärg uppgår till 

ca 4,7 miljarder USD 

Marknaden för 

antifoulingfärg har en 

årlig omsättning på 

omkring 1 miljard USD 

http://www.echoprogram.com/
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marknaden för antifoulingfärg uppskattar I-tech till ca 1 miljard USD på 

årsbasis. Av den antifoulingfärg som säljs så har färgtillverkaren Jotun gjort 

en uppskattning på att mindre är fem procent är giftfri. Med skärpt 

lagstiftning mot miljöfarliga antifoulingbiocider bör dock rimligtvis denna 

andel öka framöver och på lång sikt är det till och med sannolikt att 

majoriteten av antifoulingprodukter kommer vara miljövänliga. 

 

Baserat på en totalmarknad för antifoulingfärger på 50 miljoner liter per år 

kan en uppskattning göras på den totala intäktspotentialen för 

fenylcapsaicin som antifoulingprodukt. Axichem har med tester vid Tjärnö 

marinbiologiska laboratorium visat att en inblandning på ca 0,3 procent 

krävs för att uppnå önskvärd påväxthämmande effekt. Detta skulle ge en 

maximal försäljningspotential på ca 150 000 liter motsvarande knappt 

250 000 kg. Axichem har uppskattat att ett rimligt pris för fenylcapsaicin 

kan uppgå till 20 000 kr per kg vilket därmed ger en intäktspotential på 

knappt 5 miljarder kronor. Om Axichem lyckas kommersialisera produkten 

och den håller vad som utlovats är en marknadsandel på omkring 5 – 10 

procent (årlig försäljning om 12 500 – 25 000 kg fenylcapsaicin) inte 

orimlig vilket skulle indikera en intäktspotential på upp till 250 – 500 

miljoner kronor. 

 

Innan Axichem kan introducera en produkt för antifoulingmarknaden krävs 

emellertid ett godkännande enligt Biociddirektivet. Bolaget håller i 

dagsläget på att slutföra en dossier som skall lämnas in början 2014 vilket 

om allt går enligt plan bör innebär att substansen kan vara godkänd under 

2015. 

 

Utmaningar och risker antifouling 

En stor utmaning som vi ser för Axichem inför kommersialisering på 

antifoulingmarknaden är att det kan vara svårt att etablera sig. Dels har de 

befintliga bolagen många olika produkter på marknaden och även om 

Axichems produkt på pappret ser bra ut så måste bolaget övertyga färg- och 

kemikaliebolag om att fenylcapsaicin kan sälja bättre. En positiv signal 

skulle enligt Redeye vara om Axichem inledde konkreta avtal med partners 

då det skulle visa att de tror på produkten. Det skulle också vara positivt om 

Axichem kunde genomföra tester i samarbeten med något större 

shippingbolag och presentera utfallet för dessa. De största riskerna som vi 

ser för etablering på antifoulingmarknaden är försening av godkännande 

och konkurrens från andra produkter. 

 

 

 

 

 

 
  

Med en lyckad 

kommersialisering av 

fenylcapsaicin och en 

marknadsandel på 5 – 10 

procent är 

intäktspotentialen inom 

antifouling ca 250 – 500 

miljoner kronor 

Med många befintliga 

antifoulingprodukter på 

marknaden blir det en 

utmaning för Axichem att 

etablera sig 
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Övriga marknader 

Utöver antifoulingmarknaden har Axichem även identifierat 

skadedjursangrepp på kabelmarknaden samt bekämpningsmedel och 

djurfoder för fjäderfä som marknader med bra potential. Capsaicin har 

sedan länge använts som ingrediens i bekämpningsmedel och kan detta 

ersättas med fenylcapsaicin till ett lägre pris utgör det en naturlig marknad 

för bolaget. I dagsläget är det svårt att bedöma huruvida Axichem kan 

lansera produkter för bekämpningsmedel men marknaden är stor 

(omsättning 46 miljarder USD 2012 enligt BCC Research) vilket gör den 

intressant. Om en etablering ska ske behöver bolaget sannolikt genomföra 

det i samarbete med en partner. 

 

Axichem ser också potential på kabelmarknaden där det finns problem med 

gnagare som biter av kablar. Tillförsel av små mängder capsaicin i 

kabelisolering har visat sig hålla bort gnagare och Axichem arbetar redan 

idag aktivt på den kinesiska marknaden. Baserat på marknadsdata från IHS 

har Axichem beräknat att den totala årliga potentialen för fenylcapsaicin 

kan uppgå till ca 4 200 ton. Denna siffra baserar sig emellertid på att hela 

kabelmarknaden har ett behov av skydd från skadedjur. Sannolikt är det 

endast en mindre del som efterfrågar ett sådant skydd, men likväl finns 

chans till stora intäkter. Liksom för bekämpningsmedel skulle ett avtal med 

en partner utgöra en trigger som bekräftar framtida 

försäljningsmöjligheter. 

 

Ett tredje område som Axichem identifierat är som tillskott i djurfoder för 

fjäderfä. Bakgrunden är att capsaicin har antibakteriella egenskaper och då 

fåglar, tillskillnad från andra djur, inte reagerar på capsaicin utgör det en 

möjlig ersättare till antibiotika. Sannolikt krävs fler studier inom området 

men bland annat har en studie från 2001 vid Virginia Tech visat på detta. 

Axichem refererar också till en senare studie från år 2010 gjord vid 

University of Ruhuna på Sri Lanka. 

 

Av dessa övriga marknader anser vi att det sannolikt är enklast att etablera 

sig inom bekämpningsmedel samt kabelmarknaden, dock måste utredas 

vilket betalningsvilja som finns samt vilka volymer som kan uppnås. 

 

 

 

  

Intressanta marknader 

utöver antifouling är 

kabelmarknaden och 

bekämpningsmedel samt 

djurfoder för fjäderfä 

Gemensamt för de övriga 

marknaderna är att det 

krävs mer utredningar 
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Finansiella prognoser 

För ett utvecklingsbolag som Axichem är det komplicerat att göra prognoser 

då vägarna framåt kan vara många och det finns betydande 

osäkerhetsfaktorer. Dels kvarstår regulatoriska godkännanden och därefter 

måste bolaget etablera sig på marknader som domineras av ett fåtal stora 

aktörer, vilket indikerar tuffa inträdesbarriärer. Vid en lyckad 

kommersialisering av fenylcapsaicin finns emellertid potential för Axichem 

att nå hög lönsamhet. 

 

Vi har som inledande diskussion tittat på mindre bolag som gått från 

utvecklingsbolag till kommersiellt bolag. På Stockholmsbörsen utgör 

Biogaia och Probi två exempel på bolag som lyckats kommersialisera en 

patenterad produkt och blivit mycket lönsamma. Bolagen är visserligen 

verksamma inom probiotika men deras affärsmodeller med försäljning till 

bolag som därefter säljer till slutkund kan liknas i hur Axichem framtida 

intäktsmodell kan komma att se ut. I tabellen nedan har vi också tagit med 

några Specialty Chemicals-bolag som säljer produkter med högt 

förädlingsvärde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Källa: Bloomberg 

 

Som tabellen ovan visar har Probi och Biogaia visat hög lönsamhet samt har 

få anställda i förhållande till försäljning. Detsamma gäller Specialty 

Chemical-bolagen Borregard, Victrex och Az Electronis. Redeye har utgått 

från att Axichem kan visa liknande nyckettal i ett positivt scenario med en 

lyckad kommersialisering av fenylcapsaicin. I våra prognoser använder vi 

dock oss utav en bottom up-approach men har ovanstående i åtanke som en 

sanity check. 

 

Första steget för uppbyggande av prognoser är att bestämma ett pris för 

fenylcapsaicin. Axichem har idag gjort vissa undersökningar för att ta reda 

på betalningsvilja och vilka prisnivåer som kan uppnås vid försäljning av 

fenylcapsaicin. Bland annat har bolaget tittat på priser på naturligt 

capsaicin och nonivamide (en annan version av syntetiskt capsaicin med 

lägre koncentration än fenylcapsaicin) och har utifrån detta uppskattat ett 

rimligt pris på fenylcapsaicin till 20 000 kronor per kg. Vi gör nedan en 

För ett utvecklingsbolag 

som Axichem är det svårt 

att göra prognoser 

Vi har tittat på bolag med 

liknande affärsmodell för 

att klargöra framtida 

lönsamhetspotential 

Nyckeltal för bolag med affärsmodell liknande Axichem

Bolag Anställda Försäljning 2010 2011 2012 2013E 2014E 2015E

Biogaia 70 313 24% 34% 150% 29% 34% 36%

Probi 24 102 34% 28% 24% 19% 20% 24%

Borregaard 1 061 4 254 15% 19% 19% 19% 18% 18%

Victrex 607 2 374 44% 48% 47% 47% 48% 49%

Az Electronics 1 069 4 755 33% 33% 33% 31% 32% 32%

Medel 30% 33% 54% 29% 30% 32%

EBITDA marginal
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beräkning vad detta skulle betyda jämfört med kopparbaserad 

antifoulingfärg som är vanligast idag. 

 

För antifoulingfärg med en inbladning på 0,3 procent fenylcapsaicin skulle 

ett pris på 20 000 kr per kg innebära att kostnaden för fenylcapsaicin per 

kg färdigblandad färg skulle vara ca 60 kronor. Detta kan i sin tur jämföras 

med kostnaden för kopparbaserad antifoulingfärg. Med en inblandning på 

50 procent och ett marknadspris på koppar på 7 000 USD per ton (ca 46 kr 

per kg) ger det en kostnad på ca 23 kr per kg för koppar som 

antifoulingingrediens. Samtidigt är det en förädlad kopparprodukt som 

blandas i antifoulingfärg och sannolikt ligger den faktiska kostnaden 

därmed högre, kanske kring 30 – 40 kronor. Beräkningen indikerar 

emellertid att Axichem kommer vara ett dyrare alternativ än koppar. Detta 

tycker vi dock är rimligt pga. dess miljövänliga egenskaper och det bör 

finnas möjlighet att hålla ett högre pris än jämfört med kopparalternativ. 

 

Innan Axichem faktiskt lanserar en produkt är prisprognosen osäker men vi 

anser att det likväl utgör en rimlig prisnivå att använda i våra finansiella 

prognoser. Beroende på vilka marknader som bolaget väljer att 

kommersialisera sig på finns flera scenarion för intäktspotentialen. Det kan 

finnas olika betalningsviljor på marknaderna och Axichem har som 

målsättning att skapa flera produkter under olika varumärken för att 

kapitalisera på detta. I detta tidiga skede väljer vi dock att anta att alla 

marknader erhåller samma pris. 

 

Redeye bedömer att Axichem kan få sina första intäkter i slutet av år 2015. 

Vi räknar med att bolaget först kommer att kommersialisera sig på 

antifoulingmarknaden men att bolaget tätt därpå kan börja få intäkter från 

andra marknader också (i första hand kabelmarknad/bekämpningsmedel 

men på sikt även djurfoder och övrigt). Initialt räknar vi med små volymer 

men år 2016 räknar vi med större ordervolymer baserat på en lyckad 

kommersialisering av fenylcapsaicin som antifouling substans. 

 

 

 

 

 

 

 

Källa: Redeye Research 

 

I verkligheten kommer den faktiska volymutvecklingen i ett lyckat scenario 

sannolikt skilja sig mot våra linjära prognoser, men de utgör en bas att utgå 

ifrån. När det gäller produktionskostnad för fenylcapsaicin så har Axichem 

färdigställt en metod för industriell tillverkning och kostnaderna för detta 

beräknas vara 8 000 kr per kg vid en produktion på under 200 kg per år 

Redeye har liksom 

Axichem utgått från ett 

pris på fenylcapsaicin på 

20 000 kr per kg 

I realiteten kan 

fenylcapsaicin prissättas 

på olika nivåer beroende 

på målmarknad 

Redeye bedömer att 

Axichem kan få sina 

första intäkter i slutet av 

år 2015 

Försäljningsvolymer fenylcapsaicin per affärsområde

Affärsområde 2013E 2014E 2015E 2016E 2017E 2018E 2019E 2020E 2021E 2022E 2023E

Leveranser, kg 0 0 135 1 600 3 250 6 500 13 000 22 750 31 281 34 214 35 016

Bottenfärg 120 850 2 000 4 000 8 000 14 000 19 250 21 055 21 548

Kabel/Bekämpningsmedel 15 520 750 1 500 3 000 5 250 7 219 7 896 8 081

Övrigt 0 230 500 1 000 2 000 3 500 4 813 5 264 5 387

Tillväxt, % em em em em 103% 100% 100% 75% 38% 9% 2%
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och 5 000 kr per kg vid en produktion på över 200 kg per år. Redeye räknar 

med en produktionskostnad på 10 000 kr under 2015 då vi räknar med låga 

testvolymer. Därefter uppskattar vi att den sjunker till 8 000 kr per kg 

under 2016 samt vidare sjunker till 5 000 kr per kg från 2017 och därefter. 

 

Redeye räknar med att Axichem under de närmaste åren kommer att öka 

antalet anställda betydligt. Framförallt kommer bolaget behöva bygga upp 

inom marknad och sälj med även inom utveckling för att kunna 

vidareutveckla nya produkter baserade på fenylcapsaicin. Liksom de bolag 

vi tittade på i inledningen av avsnittet tror vi dock att bolaget kommer visa 

höga intäkter i förhållande till anställda och ha en bra hävstång i 

affärsmodellen. I tabellen nedan sammanfattas våra finansiella prognoser. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Källa: Redeye Research 

 

Som tabellen visar utgår vi från att Axichem kan nå lönsamhet år 2017. Vårt 

huvudscenario är att det kapital som håller på att tas in i kombination med 

lånefinansiering för rörelsekapitalbehov när försäljning inleds, betyder att 

bolaget klarar sig utan ytterligare nyemissioner. Det finns givetvis många 

osäkerheter på vägen. Den mest uppenbara och största risken är ett 

försenat godkännande för fenylcapsaicin enligt biociddirektivet. I 

kombination med att Axichem bygger upp en större organisation och ökad 

kostnader blir de mer sårbara för förseningar i tidsplanen. Således kan 

ytterligare emissioner inte uteslutas, men i takt med att fenylcapsaicin 

kommer närmare lansering bör eventuella nyemissioner kunna ske på en 

högre värdering än idag. 

 

 

 

 

 

  

Redeye räknar med att 

Axichem under de 

närmaste åren kommer 

att öka antalet anställda 

betydligt 

Redeye räknar med att 

Axichem kan nå 

lönsamhet år 2017 

Finansiell prognos Axichem

SEKm 2012 2013E 2014E 2015E 2016E 2017E 2018E 2019E 2020E 2021E 2022E

Försäljning 0 0 0 3 32 65 130 260 455 626 684

Bruttomarginal em em em 50% 60% 75% 75% 75% 75% 75% 75%

EBITDA -3 -4 -6 -8 -1 12 41 97 167 200 196

EBITDA marginal em em em -283% -4% 18% 31% 37% 37% 32% 29%

EBIT -3 -4 -6 -9 -4 7 28 73 131 153 145

EBIT marginal em em -333% -12% 11% 21% 28% 29% 24% 21% 20%

Investeringar -1 -1 -5 -13 -18 -26 -36 -41 -47 -51 -53

Kassa 2 0 10 12 2 30 13 13 42 107 200

Skulder 0 0 0 20 45 80 80 83 80 80 80
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Värdering 

Vi värderar Axichem med DCF samt gör även en jämförande värdering med 

andra utvecklingsbolag. 

 

DCF-värdering 

I vår DCF-värdering har vi utgått från prognoserna i föregående kapitel. 

Långsiktigt (från år 2023 och framåt) har vi antagit en rörelsemarginal på 

20 procent samt en tillväxt på 1 procent per år. Vi har räknat med ett 

avkastningskrav på 17 procent vilket är framtaget genom Redeyes 

Ratingmodell. Vårt DCF-värde blir baserat på detta 181 miljoner kronor. 

 

Eftersom Axichem fortfarande är ett utvecklingsbolag och ännu inte har 

inlett någon försäljning åsätter vi dock en rabatt på DCF-värderingen. Vi 

gör ett grovt antagande om att det är 50 procent chans för bolaget att lyckas 

med sin kommersialisering, vilket ger ett motiverat värde på 91 miljoner 

kronor motsvarande 14,8 kronor per aktie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Källa: Redeye Research 

 

Som tabellen visar ligger en stor del av DCF-värdet långt fram i tiden vilket 

visar på den höga osäkerhet som finns i värderingen. Små förändringar i 

lönsamhet eller intäktstillväxt ger mycket stora utslag på värdet. 

 

 

 
  

DCF värdering

Parameter Värde, MSEK

Nuvärde, 2013 - 2015 -6

Nuvärde, 2016 - 2012 24

Nuvärde, 2023 - 160

Kassa, 2012 2

Skulder, 2012 0

Summa DCF 181

Riskjustering 50%

Riskjusterad DCF 91

Riskjusterat per aktie 14,8
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Relativvärdering 

Vi har också tittat på hur Axichem värderas i förhållande till andra noterade 

och några onoterade utvecklingsbolag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Källa: Redeye Resarch 

 

Som tabellen visar är spannet mellan olika bolag stort, vilket beror både på 

olika förväntningar samt potential om en kommersialisering lyckas. Med ett 

börsvärde på ca 60 miljoner kronor (baserat på fullteckning i pågående 

emission) framstår Axichem som ett av de bolag som är attraktivt värderat 

för den som vill investera i noterade utvecklingsbolag. 

 

Vi har i tabellen även tagit med värderingen på I-tech som uppgick till 100 

miljoner kronor vid den senaste kapitalanskaffningen. Även om I-tech har 

kommit längre i sin process så indikerar detta också att rådande värdering 

på Axichem är attraktiv då fenylcapsaicin har fler användningsområden. 

 

 

 
  

Värdering Utvecklingsbolag

Bolag Lista Market Cap Omsättning Verksamhet

Cassandra Oil First North 1428 0 Oljeproduktion med ny reaktorteknologi.

Recyctec Aktietorget 115 0 Rening och återanvändning av glykol.

Taurus Energy Aktietorget 89 0 Microbiologiska processer för etanolproduktion.

Nexam Chemical First North 544 1 Ökar egenskaper och prestanda i plaster. 

Rehact Aktietorget 45 1 System som sänker energiförbrukning i byggnader.

Arc Aroma Pure Aktietorget 63 3 Effektiviserar produktion av biogas.

Cell Impact First North 18 2 Produktionsutrustning för bränsleceller.

Clean Oil Technology NGM MTF 16 0 Teknik för kontinuerlig rening av smörjoljor.

VärmlandsMetanol Onoterat 89 1 Metanoltillverkning från biomassa.

Soltech Energy Onoterat 132 2 Solenergisystem för fastigheter.

Cortus Energy First North 128 0 Förgasning av biomassa.

I-tech Onoterat 100 0 Utveckling av antifoulingbiocid
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Värderingssammanfattning 

 Vår värdering av Axichem visar på att aktien är attraktivt värderad 

jämfört med potentialen. I ett lyckat scenario indikerar DCF-

modellen ett värde på 29,6 kronor per aktie, vilket innebär en 

mycket stor potential. Även vårt riskjusterade värde på 14,8 kronor 

per aktie (50 procent sannolikhet för framgång) ger ett värde över 

dagens aktiekurs. 

 

 Jämförelsen med andra utvecklingsbolag visar också att aktien 

värderas rimligt. Särskilt intressant kan det vara att ställa 

värderingen i relation till I-tech som också utvecklar en 

antifoulingbiocid. Värderingen på I-tech var vid den senaste 

kapitalanskaffningen som gjordes under våren 2013 ca 100 

miljoner kronor. 

 

 Det är också relevant att beakta den patentvärderingen som gjorts 

av Advokatfirman Gulliksson i samband med emissionen 2007. De 

värderade då patentet till 60 miljoner kronor och därefter har 

fenylcapsaicinprodukten utvecklats ytterligare. 

 

 Redeyes analys indikerar således en bra potential i Axichem. Dock 

är risken med investeringar i utvecklingsbolag mycket hög och man 

måste även vara beredd på att det uppstå ytterligare kapitalbehov. 
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Sammanfattning Redeye Rating 

Redeyes Rating utgörs av fem värderingsnycklar. Varje värderingsnyckel 

består av en sammanvägning av ett antal faktorer som värderas på en 

betygskala från 0 till 2p. Maxpoängen för en värderingsnyckel är 10 poäng. 

 

Ratingförändringar i denna rapport: 

Här kommenterar vi manuellt förändringarna av värderingsnycklarna. Max 

3 rader 
Ledning 5,0p

 

Bolaget har inte hållit ursprunglig plan vad gäller kommersialisering. 
Positiv utveckling för fenylcapsaicin som varit minst lika bra som bolaget 
indikerat. Låga kostnader (VD enda anställd) och emissionskapital har 
gått till utveckling av fenylcapsaicin. Bolaget skulle behöva förtydliga 
affärsmodellen och bättre beskriva försäljningspotentialen. 

Ägarskap 9,5p 

 

Bolaget har en mycket bra ägarstruktur där huvudägarna är 
representerade i styrelsen. VD representerar Manakin LTD som äger 27 
procent. LMK storägare och finansiellt stark. 

Tillväxtutsikter 4,5p 

 

Axichem är ett enproduktsbolag. Det finns starka drivkrafter för ökad 
efterfrågan av miljövänlig antifouling, både lagstadgat men även 
ekonomiska. Axichem har ett starkt globalt patent för fenylcapsaicin. 
Positivt med samarbete med Systems Technology. 

Lönsamhet 0,0p 

 

Axichem har idag inga intäkter, men lönsamheten blir sannolikt hög om 
kommersialiseringen av fenylcapsaicin lyckas. 

Finansiell styrka 0,0p 

 

Axichem är beroende av en lyckad lansering av fenylcapsaicin. Försenad 
kommersialisering betyder nytt kapitalbehov. 
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Resultaträkning 2011 2012 2013E 2014E 2015E 

Omsättning 0 0 0 0 3 
Summa rörelsekostnader -2 -3 -4 -6 -11 

EBITDA -2 -3 -4 -6 -8 

      

Avskrivningar materiella tillg 0 0 0 0 0 

Avskrivningar immateriella tillg. 0 0 0 0 -1 
Goodwill nedskrivningar 0 0 0 0 0 

EBIT -2 -3 -4 -6 -9 

      

Resultatandelar 0 0 0 0 0 

Finansnetto 0 0 0 0 -1 
Valutakursdifferenser 0 0 0 0 0 

Resultat före skatt -2 -3 -4 -6 -10 

      

Skatt 0 0 0 1 2 

Net earnings -2 -3 -4 -5 -8 

 

Fritt kassaflöde 2011 2012 2013E 2014E 2015E 

Omsättning 0 0 0 0 3 

Sum rörelsekost. -2 -3 -4 -6 -11 
Avskrivningar 0 0 0 0 -1 

EBIT -2 -3 -4 -6 -9 

Skatt på EBIT 0 0 0 1 2 

NOPLAT -2 -3 -4 -5 -7 

Avskrivningar 0 0 0 0 1 
Bruttokassaflöde -2 -3 -4 -5 -6 

Föränd. i rörelsekap 0 9 3 0 -3 

Investeringar 0 -1 -1 -5 -8 

      
Fritt kassaflöde -2 5 -2 -10 -17 

 

Kapitalstruktur 2011 2012 2013E 2014E 2015E 

Soliditet 41% 46% 27% 63% 26% 

Skuldsättningsgrad 141% 0% 0% 0% 173% 

Nettoskuld 4 -2 0 -10 8 
Sysselsatt kapital 14 6 4 9 19 

Kapit. oms. hastighet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 
 
Tillväxt 2011 2012 2013E 2014E 2015E 

Försäljningstillväxt 0% 0% 0% 0% 67 400% 

VPA-tillväxt (just) 0% 0% 0% 28% 63% 
 

Lönsamhet 2011 2012 2013E 2014E 2015E 

ROE -38% -41% -59% -40% -50% 
ROCE -12% -22% -59% -51% -35% 

ROIC -16% -24% -64% -111% -76% 

EBITDA-marginal 0% -82480% -91625% -

150000% 

-298% 

EBIT-marginal 0% -82480% -91625% -
150000% 

-333% 

Netto-marginal 0% -87080% -91625% -

117000% 

-283% 

 

Data per aktie 2011 2012 2013E 2014E 2015E 

VPA 0,00 0,00 -0,60 -0,77 -1,25 

VPA just 0,00 0,00 -0,60 -0,77 -1,25 

Utdelning 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Nettoskuld 0,00 0,00 -0,02 -1,64 1,23 

Antal aktier 0,00 0,00 6,11 6,11 6,11 
 
Värdering 2011 2012 2013E 2014E 2015E 

Enterprise Value 4,5 -2,3 57,9 48,0 65,6 

P/E 0,0 0,0 -15,8 -12,4 -7,6 

P/S 0,0 0,0 14 516,8 14 516,8 21,5 
EV/S 0,0 -564,0 14 481,5 12 011,6 24,3 

EV/EBITDA -2,1 0,7 -15,8 -8,0 -8,2 

EV/EBIT -2,1 0,7 -15,8 -8,0 -7,3 

P/BV 0,0 0,0 13,4 3,0 5,0 
 

Aktiestruktur % Röster Kapital 

Manakin Ltd 27,5 % 27,5 % 

LMK Ventures 12,6 % 12,6 % 
Joakim Kuylenstierna 4,4 % 4,4 % 

Danica Pension 4,3 % 4,3 % 

Jaller Klädcenter 4,0 % 4,0 % 

Redotem AB 3,0 % 3,0 % 

Lars Thunberg 2,5 % 2,5 % 
Hans Högstedt 1,2 % 1,2 % 

Skandia Försäkring 1,1 % 1,1 % 

Avanza Pension 1,1 % 1,1 % 
 
Aktien   

Reuterskod  AXIC-A.ST 

Lista  First North 
Kurs, SEK  9,5 

Antal aktier, milj  6,1 

Börsvärde, MSEK  58,1 

   

Bolagsledning & styrelse   
VD  Torsten Helsing 

CFO  Torsten Helsing 

IR  Torsten Helsing 

Ordf  Lars Thunberg 
   

Nästkommande rapportdatum   

   

   
   

   

   

Analytiker  Redeye AB 

Hjalmar Ahlberg  Mäster Samuelsgatan 42, 10tr 
hjalmar.ahlberg@redeye.se  114 35 Stockholm 

   

   

   
 

DCF värdering  Kassaflöden, MSEK  

Riskpremie 5,0 % NPV FCF (2013-2015) -6 
Betavärde 2,7 NPV FCF (2016-2022) 24 

Riskfri ränta 3,5 % NPV FCF (2023-) 160 

Räntepremie 10,0 % Rörelsefrämmade tillgångar 2 

WACC 17,0 % Räntebärande skulder 0 
  Motiverat värde MSEK 181 

Antaganden 2015-2021   

Genomsn. förs. tillv. 66,6 % Motiverat värde per aktie, SEK 29,6 

EBIT-marginal 17,6 % Börskurs, SEK 9,5 
 

Balansräkning 2011 2012 2013E 2014E 2015E 

Tillgångar      

Omsättningstillgångr      

Kassa och bank  8 2 0 10 12 
Kundfordringar 0 0 0 0 1 

Lager 0 0 0 0 3 

Andra fordringar 0 0 0 0 0 

Summa omsättn. 9 3 0 10 17 

Anläggningstillgångar      
Materiella anl.tillg. 0 0 0 3 5 

Finansiella anl.tillg. 0 0 0 0 0 

Övriga finansiella tillg. 0 0 0 0 0 

Goodwill 0 0 0 0 0 
Imm. tillg. vid förväv 0 0 0 0 0 

Övr. immater. tillg. 14 15 16 18 22 

Övr. anlägg. tillg. 0 0 0 0 0 

Summa anlägg. 14 15 16 21 27 

Uppsk. skatteford. 0 0 0 0 0 
      

Summa tillgångar 23 17 16 31 44 

      

Skulder      

Kortfristiga skulder      
Leverantörsskulder 1 9 0 0 1 

Kortfristiga skulder 10 0 0 0 0 

Övriga kortfristiga skulder 0 0 12 12 12 

Summa kort. skuld 11 9 12 12 12 

Räntebr. skulder 0 0 0 0 20 
L. icke ränteb.skulder 0 0 0 0 0 

Konvertibler 3 0 0 0 0 

Summa skulder 13 9 12 12 32 

Uppskj. skatteskuld 0 0 0 0 0 

Avsättningar 0 0 0 0 0 

Eget kapital 9 8 4 19 12 
Minoritet 0 0 0 0 0 

Minoritet & E. Kap. 9 8 4 19 12 

      

Summa skulder och E. Kap. 23 17 16 31 44 

 

 

Aktiens utveckling  Tillväxt/år 11/13e 
1 mån -21,2 % Omsättning 0,0 % 

3 mån -33,3 % Rörelseresultat, just 32,37 % 

12 mån -40,6 % V/A, just 0,0 % 

Årets Början -8,3 % EK -31,0 % 
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Omsättning & Tillväxt (%)  EBIT (justerad) & Marginal (%) 

 

 
 

  

 
 

Vinst Per Aktie  Soliditet & Skuldsättningsgrad (%) 

 

 
 

  

 
 

Produktområden  Geografiska områden 

 
 

  
 

Intressekonflikter  Verksamhetsbeskrivning 

Hjalmar Ahlberg äger aktier i bolaget Axichem: Nej 

 

Redeye utför/har utfört tjänster åt bolaget och erhåller/har erhållit 
ersättning från bolaget i samband med detta. 

 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 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 
(publ) har de internationella patenträttigheterna för användning i bland annat 

båtfärg samt flera världspatent för alternativa användningsområden för 

fenylcapsaicin.  aXichem har i oberoende tester visat att fenylcapsaicin har 

mycket bra egenskaper och hög bioaktivitet. 
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DISCLAIMER 

Viktig information 

Redeye AB ("Redeye" eller "Bolaget") är en specialiserad investmentbank inriktad mot små och medelstora tillväxtbolag i Norden. Vi fokuserar på 

sektorerna IT, Life Sciences, Media, Betting, Cleantech och Råvaror. Vi tillhandahåller tjänster inom Corporate Broking, Corporate Finance, aktieanalys, 

investerarrelationer och medietjänster. Våra styrkor är vår prisbelönta analysavdelning, erfarna rådgivare, ett unikt investerarnätverk samt vår 

kraftfulla distributionskanal redeye.se. Redeye grundades år 1999 och står under Finansinspektionens tillsyn sedan 2007. 

Redeye har följande tillstånd: mottagande och vidarebefordran av order avseende finansiella instrument, investeringsrådgivning till kund avseende 

finansiella instrument, utarbeta, sprida finansiella analyser/rekommendationer för handel med finansiella instrument, utförande av order avseende 

finansiella instrument på kunders uppdrag, placering av finansiella instrument utan fast åtagande, förvara finansiella instrument och ta emot medel 

med redovisningsskyldighet, råd till företag samt utföra tjänster vid fusion och företagsuppköp, utföra tjänster i samband med garantigivning avseende 

finansiella instrument samt bedriva Certified Advisory verksamhet (sidotillstånd). 

Ansvarsbegränsning 

Detta dokument är framställt i informationssyfte för allmän spridning och är inte avsett att vara rådgivande. Informationen i analysen är baserad på 

källor som Redeye bedömer som tillförlitliga. Redeye kan dock ej garantera riktigheten i informationen. Den framåtblickande informationen i analysen 

baseras på subjektiva bedömningar om framtiden, vilka innehåller en osäkerhet. Redeye kan inte garantera att prognoser och framåtblickande estimat 

kommer att bli uppfyllda. Varje investeringsbeslut fattas självständigt av investeraren. Denna analys är avsedd att vara ett av flera redskap vid ett 

investeringsbeslut. Varje investerare uppmanas att komplettera med ytterligare relevant material samt konsultera en finansiell rådgivare inför ett 

investeringsbeslut. Redeye frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet 

av analysen. 

Potentiella intressekonflikter 

Redeyes analysavdelning regleras av organisatoriska och administrativa regelverk som inrättats i syfte att undvika intressekonflikter och att säkerställa 

analytikernas objektivitet och oberoende. Bland annat gäller följande: 

 För bolag som är föremål för Redeyes analys gäller bl.a. de regler som Finansinspektionens har uppställt avseende 

investeringsrekommendationer och hantering av intressekonflikter. Vidare gäller för bolagets anställda handelsstopp i finansiella instrument 

för bolaget från och med den dag beslut tagits att en analys ska produceras på bolaget samt två bankdagar efter analysen publicerats. 

 En analytiker får inte utan särskilt tillstånd från ledningen medverka i corporate finance verksamhet och får inte erhålla ersättning som är 

direkt kopplad till sådan verksamhet. 

 Redeye kan genomföra analyser på uppdrag av, och mot en ersättning från, det bolag som belyses i analysen alternativt ett 

emissionsinstitut i samband M&A, nyemission eller en notering. Läsaren av dessa rapporter kan anta att Redeye har erhållit eller kommer 

att erhålla betalning för utförandet av finansiella rådgivningstjänster från bolaget/bolag nämnt i rapporten. Ersättningen är ett på förhand 

överenskommet belopp och är inte beroende av innehållet i analysen. 

Angående Redeyes analysbevakning 

Redeyes analys präglas av case-baserad analys vilket innebär att frekvensen av analysrapporter kan variera över tiden. Om annat inte uttryckningen 

anges i analysen uppdateras analysen när Redeys analysavdelning finner att så är påkallat av t.ex. väsentliga förändrade marknadsförutsättningar eller 

händelser relaterade till analyserad emittent/analyserat finansiellt instrument. 

Rating/Rekommendationsstruktur 

Redeye utfärdar ej några investeringsrekommendationer för fundamental analys. Däremot så har Redeye utarbetat en proprietär analys och 

ratingmodell, Redeye Rating, där det enskilda bolaget analyseras, utvärderas och belyses. Analysen ska ge en oberoende bedömning av bolaget, dess 

möjligheter, risker mm. Syftet är att ge ett objektivt och professionellt beslutsunderlag för ägare och investerare. Redeyes rekommendationer för 

teknisk analys är: Köp (Buy) och Sälj (Sell). Placeringshorisonten för dessa rekommendationer är mycket kort, oftast mindre än 1 månad. 

Redeye Rating (2013-06-07) 

Rating Ledning Tillväxt-
potential 

Lönsamhet Trygg 
Placering 

Avkastnings-
potential 

7,5p - 10,0p 21 15 9 12 20 

3,5p - 7,0p 45 51 32 43 42 

0,0p - 3,0p 1 1 26 12 5 
Antal bolag 67 67 67 67 67 

 

*För investmentbolag byts Tillväxtpotential och Lönsamhet ut mot Portföljförvaltning och Direktavkastning. 

Mångfaldigande och spridning 

Detta dokument får inte mångfaldigas för annat än personligt bruk. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare 

eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse. 

 

Copyright Redeye AB. 


