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Viktiga händelser under 2013 

• aXichem börjar bygga försäljnings- och marknadsorganisation inför kommersialiseringen av fenylcapsaicin 
• aXichem vidgar aktivt affärsområdet för att bland annat inkludera reduktion av salmonella i 

kycklinguppfödning  
• aXichem byter handelsplats för aktien till NASDAQ OMX First North  

Viktiga händelser efter rapportperiodens utgång 
• aXichem genomför en emission som stärker bolagets finanser inför den kommersiella fasen  

 
 
Finansiell sammanfattning 
 
 
Bolagets resultaträkning i 
sammandrag tkr 

2013-10-01  
2013-12-31 

2012-10-01 
2012-12-31 

2013-01-01 
2013-12-31 

2012-01-01 
2012-12-31 

Nettoomsättning 0 0 0 0 
Råvaror och förnödenheter -5 -28 -40 -28 
Övriga externa kostnader  -1 514 -1 842 -3 185 -3 271 
Personalkostnader -100 0 -100 0 
Av- och nedskrivningar 0 0 0 0 
Rörelseresultat  -1 619 -1 870 -3 325 -3 299 
Ränteintäkter  4 28 4 72 
Räntekostnader -144 -86 -336 -256 
Resultat efter finansiella poster  1 759 -1 928 -3 657 -3 483 
Skatt   0 0 0 0 
Periodens resultat efter skatt  -1 759 -1 928 -3 657 -3 483 
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Om aXichem AB (publ) 

aXichems affärsidé är att utveckla biologiskt nedbrytbara alternativ till så kallade antifouling-ingredienser. Antifouling-
ingredienser används, – enkelt uttryckt, för att förhindra påväxt av levande organismer på bland annat båtbottnar och är en 
ingrediens i båtbottenfärg. Havstulpaner och annan påväxt genererar friktion som ger höga kostnader i form av ökad 
förbrukning av drivmedel samt sänkt hastighet för fartyget. Globalt finns cirka 50 000 kommersiella fartyg (containerfartyg, 
oljetankers, färjor, kryssningsfartyg etc), som årligen använder cirka 80 000 ton påväxthämmande färg till en total kostnad 
av cirka 5 miljarder kronor. 
 
aXichems produkt är en helt giftfri substans, kallad fenylcapsaicin, baserad på naturligt förekommande capsaicin från 
chilibusken. Eftersom fenylcapsaicin är industriellt framställd har substansen en mängd fördelar jämfört med naturlig 
capsaicin. aXichem AB (publ) har de internationella patenträttigheterna för användning i bland annat båtfärg, foder och 
livsmedel samt flera världspatent för alternativa användningsområden för fenylcapsaicin. 
aXichem har i oberoende tester visat att fenylcapsaicin har mycket goda egenskaper och hög bioaktivitet. 
 
För närvarande genomförs flera partnerprogram med internationella aktörer inom ytbehandlingssegmentet.  
 
Under den aktuella perioden var bolaget inledningsvis listat på AktieTorget. Från och med den 27 november 2013, är 
aXichem listat på NASDAQ OMX First North.  
 

Vd har ordet 
Det är med glädje och stolthet som jag ser tillbaka på 2013, ett år som varit mycket händelserikt för aXichem. Våra 
förberedelser inför kommersialiseringen av fenylcapsaicin har varit framgångsrika, och vi har tagit viktiga steg närmare en 
lansering. Arbetet med ett godkännande enligt EU:s biociddirektiv går framåt och vi närmar oss det första godkännandet.  

Under året har vi även fokuserat på att undersöka andra potentiella marknader för fenylcapsaicin, det vill säga utanför 
marknaden för marina påväxthindrande medel. 
 
Marknads- och säljorganisation 
Inför kommersialiseringen har vi under året börjat etablera en försäljnings-och marknadsorganisation.  

Det vi bedömer som viktigast är att identifiera rätt personer, med god kännedom om, och närhet till marknaden och de 
ledande aktörerna. På det viset skapar vi möjlighet att marknadsföra fenylcapsaicin till rätt beslutsfattare före en lansering, 
vilket är en stor fördel. Det är viktigt att relevanta aktörer har kännedom om vår produkt, när vi nu står inför beslut 
avseende försäljningsrättigheter. 

Den första rekryteringen är genomförd och vi är glada att kunna presentera Jørn Berthelsen. Han har gedigen erfarenhet 
inom läkemedel, kosttillskott och foder, vilket passar aXichem - perfekt, då vi planerar att introducera fenylcapsaicin på 
foder-och livsmedelsmarknaden. Jørn Berthelsen har tillträtt sin tjänst och kommit igång på ett bra sätt, vilket kommer att 
bidra till en smidig och framgångsrik lansering av fenylcapsaicin. 
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Ytterligare affärsmöjligheter 
Förutom vårt fokus på fenylcapsaicin som ett påväxthindrande medel i marin miljö, har vi ägnat stora resurser åt att 
undersöka potentialen för fenylcapsaicin som ett medel mot salmonella i fjäderfäfoder.  

Under lång tid har det varit känt att naturligt capsaicin har goda egenskaper mot salmonella, när de blandas i fjäderfäfoder. 
Trots problem med bekämpning av salmonella och vetskapen om capsaicins goda egenskaper, har någon ordentlig satsning 
aldrig gjorts inom fjäderfäindustrin. Med vår lansering av fenylcapsaicin kommer vi att kunna erbjuda ett säkert och 
effektivt sätt att bekämpa salmonellainfektioner. 
 

Under 2013 deltog aXichem i den internationella Fjäderfäutställningen (IPE) i Atlanta, USA, ett årligt evenemang som 
samlar stora delar av den globala kycklingindustrin. Vårt besök var i första hand ett sätt att lära oss mer om branschen och 
identifiera ledande aktörer. Vår erfarenhet av besöket är att fenylcapsaicin definitivt har en potential. Efter utställningen 
IPE har aXichem varit i kontakt med en ledande aktör inom den europeiska foderindustrin och vi arbetar nu aktivt med en 
affärsstrategi för fenylcapsaicin som ett medel mot salmonella i foder.  

Parallellt med kommersialiseringsarbetet har vi inlett infektionsstudier för att undersöka effekten av fenylcapsaicin som ett 
medel mot salmonella vid olika foderdoser. Denna studie görs tillsammans med ett välrenommerat och oberoende 
europeiskt lantbruksuniversitet. Tidsmässigt räknar vi med att nå fjäderfäfodermarknaden ungefär samtidigt som den 
marina antifouling-marknaden, det vill säga i slutet av 2015. Våra förväntningar på denna satsning är höga. 
 
Nyemission och byte av noteringsplats 
Som en del i förberedelserna inför kommersialiseringen genomförde vi under hösten 2013 en nyemission samt ett listbyte 
till NASDAQ OMX First North. Emissionen, som övertecknades, har gett bolaget en stark finansiell bas. Även listbytet 
betraktar vi som en framgång. Det gör aXichems aktie mer synlig och ökar möjligheterna till en mer likvid handel.  

Framtiden 
2013 var med andra ord ett spännande år för aXichem. Vi undersökte nya affärsområden, började bygga en försäljnings- 
och marknadsföringsorganisation och knöt kontakter med en stor aktör på marknaden. Till det kommer att vi stärkte 
bolagets finansiella ställning inför kommersilaiseringen av bolaget. Det är även glädjande att våra kontakter med 
marknaden gett positiv respons. Den optimismen tar vi med oss in i 2014 och ser fram emot ett minst lika intressant år. 

 
Torsten Helsing 
Vd 
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aXichems utveckling under fjärde kvartalet 
 
Omsättning och resultat 
Bolagets nettoomsättning uppgick under kvartalet till 0 tkr. (0 tkr). Rörelseresultatet uppgick för perioden till -1 619 tkr  
(- 1 870 tkr). Bolagets resultat efter skatt uppgick till -1 759 tkr (-1 928 tkr) för perioden. Finansiellt netto, -140 tkr (-58 tkr). 
 
Kassaflöde och finansiell ställning 
Bolagets likvida medel uppgick den 31 december 2013 till 16 671 tkr (2 256 tkr). Soliditeten uppgick till 64 % (46 %). 
 
Investeringar 
Investeringar i materiella eller immateriella anläggningstillgångar har under perioden gjorts med 287 tkr (577 tkr). 
 
Aktiedata 
Resultat efter skatt motsvarar ett resultat per aktie av -0,57 (-0,24)kr. Eget kapital per aktie vid periodens slut uppgick till 
3,87 (0,55) kr.  
 
Personal 
Bolaget hade en anställd per den 31 december 2013. 
 
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 
Inga händelser har i övrigt inträffat, under eller efter rapportperioden, som väsentligt påverkar bolagets planerade 
utveckling eller ekonomi. 
 
Antal aktier 
Bolagsstämman 2013-05-20 beslöt att genomföra en sammanslagning med 1:4 av bolagets aktier. Sammanslagningen har 
genomförts under det tredje kvartalet. Efter sammanslagningen, samt vid periodens utgång, fanns 3 667 390 aktier. 
 
Nyemission 
Efter rapportperiodens utgång har bolaget genomfört en nyemission som tillför Bolaget 22,2 miljoner kronor före 
emissionskostnader. Genom emissionen nyemitteras totalt 2 773 246 aktier. Efter företrädesemissionen uppgår 
aktiekapitalet till 1 288 127 kronor fördelat på 6 440 636 aktier. 
 
Utdelning 
Styrelsens förslag till årsstämman är att ingen utdelning ska utgå för verksamhetsåret 
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Utsikter för 2014 
Under 2014 kommer aXichem att fortsätta med förberedande aktiviteter inför bolagets kommersialisering. Fokus ligger på 
de aktiviteter som krävs för att klara EU:s regelverk för den europeiska marknaden avseende påväxthämmande färger för 
båtar samt foder- och livsmedelmarknaden.  

Målet är att en fullständig ansökan för ett godkännande för fenylcapsaicin enligt biociddirektivet, ska vara inlämnad under 
2014. Biocid-direktivet är det sista hindret för att aXichem ska kunna påbörja försäljnings- och marknadsföringsaktiviteter 
av fenylcapsaicin som ett påväxthämmande medel för den marina marknaden.  

Bolaget kommer att lägga betydande resurser på en anpassning till EU:s nya regelverk för livsmedelsmarknaden. Målet är 
att erhålla ett försäljningstillstånd för fenylcapsaicin som medel mot salmonellasmitta i fjäderfäfoder.  

Ägarstruktur 
Den 31 december 2013 hade bolaget 185 aktieägare. De tio största, enligt offentlig aktiebok och förvaltarförteckning, 
presenteras i tabellen nedan. 
 
Ägare 
 

Antal aktier Andel i % av 
kapital/röster 

SEB SECURITES SERVICES 1 676 310 29,22 % 
BANQUE ÖHMAN SA 1 016 228 17,71 % 
CARNEGIE INVESTMENT BANK 734 431 12,80% 
SVENSKA HANDELSBANKEN 590 049 10,29 % 
LMK VENTURES AB 462 995 8,07 % 
HSBC PRIVATE BANK  428 900 7,48 % 
SKANDIABANKEN AKTIEBOLAG 131 524 2,29 % 
KUYLENSTIERNA JOACHIM 162 037 2,82 % 
JALLER KLÄDCENTER AB 147 806 2,58 % 
SKANDIA FÖRSÄKRING 126 135 2,20 % 
 
Insynspersoner med aktieinnehav 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Person Befattning Antal aktier per 
2014-02-28 

Förändring 
under perioden 

Lars Thunberg  Styrelseordförande med insyn  144 576 57 830 
Mats Lundberg  Styrelseledamot med insyn  714 834 676 428 
Hans Högstedt  Styrelseledamot med insyn  112 621 44 248 
Peter Ragnarsson*  Styrelseledamot med insyn 790 001 327 006 
Torsten Helsing, vd Styrelseledamot med insyn  1 166 728 137 500 
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*inklusive närståendeinnehav 
 
 
 
 
 
Granskning 
Denna redogörelse är ej granskad av bolagets revisor. 
 
Rapporttillfällen 2014 
Årsredovisning 2013 publiceras  21 april 2014 
Årsstämma 2014 22 maj 2014 
Kvartalsrapport 1 22 maj 2014 
Halvårsrapport  28 augusti 2014 
Kvartalsrapport 3 28 november 2014  
 
 
 
 
 
 
 
Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att kvartalsrapporten ger en rättvisande översikt av företagets verksamhet, 
ställning och resultat samt beskriver de väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget står inför.  
 
Malmö den 28 februari 2014 
 
Lars Thunberg   Torsten Helsing  Mats Lundberg 
Ordförande   Verkställande direktör  Ledamot 
 
Peter Ragnarsson  Göran Högstedt 
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 
 
Bolagets resultaträkning tkr 2013-10-01  

2013-12-31 
2012-10-01 
2012-12-31 

2013-01-01 
2013-12-31 

2012-01-01 
2012-12-31 

Nettoomsättning 0 0 0 0 
Råvaror och förnödenheter -5 -28 -40 -28 
Övriga externa kostnader  -1 514 -1 842 -3 185 -3 271 
Personalkostnader -100 0 -100 0 
Av- och nedskrivningar 0 0 0 0 
Rörelseresultat  -1 619 -1 870 -3 325 -3 299 
Ränteintäkter  4 28 4 -72 
Räntekostander -144 -86 -336 -256 
Resultat efter finansiella poster  1 759 -1 928 -3 657 -3 483 
Skatt   0 0 0 0 
Periodens resultat efter skatt  -1 759 -1 928 -3 657 -3 483 
 
 
 
 
Balansräkning tkr 2013-12-31 2012-12-31 
TILLGÅNGAR   
Tecknat men ej inbetalt kapital 5 357 0 
   
Immateriella anläggningstillgångar   
Patent 16 561 14 707 
Summa anläggningstillgångar  16 561 14 707 
   
Omsättningstillgångar   
Varulager  330 330 
Övriga fordringar 206 64 
Likvida medel inkl. kortfristiga placeringar  16 671 2 256 
Summa omsättningstillgångar  17 207 2 650 
   
   
SUMMA TILLGÅNGAR  39 125 17 357 
   
EGET KAPITAL OCH SKULDER   
Eget kapital   
Aktiekapital  733 694 
Ej registrerat aktiekapital  555 39 
Summa bundet eget kapital 1 288 733 
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Pågående emission  21 631 2 476 
Överkursfond  16 634 15 780 
Balanserad vinst eller förlust -10 977 -7 494 
Årets resultat -3 657 -3 483 
Summa fritt eget kapital  23 631 7 279 
     
Summa eget kapital 24 919 8 012 
   
Kortfristiga skulder   
Skulder till kreditinstitut 1 500 0 
Leverantörsskulder 2 140 470 
Övriga skulder 9 071 8 800 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 495 75 
Summa kortfristiga skulder  14 206 9 345 
     
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 39 125 17 357 
 
 
Eget kapital              
Belopp i kr        
Förändring av eget 
kapital 

Aktie- 
kapital 

Ej registrerat 
aktiekapital  

Pågående 
emission  

Överkurs- 
fond 

Balanserat 
resultat 

Årets 
resultat 

Summa 
kapital  

        
Eget kapital 2013-01-01 694 478 39 000 2 475 974 15 780 221 -7 493 819 -3 483 130 8 012 724 
Årsstämma 2013-05-20     -3 483 130 3 483 130 0 
Nyemission 39 000 515 649 19 155 345 2 475 974   22 185 968 
Emissionskostnader    -1 622 281   -1 622 281 
Periodens resultat      -3 656 563 -3 656 563 
Eget kapital 2013-12-31 733 478 554 649 21 631 319 16 633 914 -10 976 949 -3 656 563 24 919 848 

 
Förändringshistorik aktiekapital     
2007-10-12 Nybildning 500 
2008-04-08 Nyemission 46 
2008-04-08 Nyemission 12 
2009-11-18 Nyemission 38 
2012-03-22 Nyemission 78 
2012-03-23 Nyemission 13 
2012-05-30 Nyemission 7 
2013-01-28 Nyemission 39 
   733 
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Kassaflödesanalys tkr 
 

2013-10-01 
2013-12-31 

2012-10-01 
2012-12-31 

2013-01-01 
2013-12-31 

2012-01-01 
2012-12-31 

      
Den löpande verksamheten      
Rörelseresultat -1 619 -1 870 -3 325 -3 299 
Justering för poster som inte ingår i 
kassaflödet 0 0 0 0 
Erhållen ränta m.m. 4 28 4 72 
Erlagd ränta -144 -86 -336 -256 
     
Kassaflöde från den löpande verksamheten 
före förändring av rörelsekapital -1 759 -1 928 -3 657 -3 483 
     
Kassaflöde från förändring av rörelsekapital     
Ökning(-)/minskning(+) av varulager 0 28 0 28 
Ökning(-)/minskning(+) av rörelsefordringar -5 460 40 -5 499 3 
Ökning(+)/minskning(-) av rörelseskulder 3 412 1 359 4 861 -1 434 
Summa -2 048 1 427 -638 -1 403 
     
Kassaflöde från den löpande verksamheten -3 807 -501 -4 295 -4 886 
     
Investeringsverksamheten     
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -287 -577 -1 854 -978 
Kassaflöde från investeringsverksamheten -287 -577 -1 854 -978 
     
Finansieringsverksamheten     
Årets nyemission 20 595 0 20 564 8 127 
Konvertibla lån 0 0 0 -85 
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 20 595 0 20 564 8 042 
     
Periodens kassaflöde 16 501 -1 078 14 415 2 178 
Likvida medel vid periodens början 170 3 334 2 256 78 
Likvida medel vid periodens slut 16 671 2 256 16 671 2 256 
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Nyckeltal 
 

2013-01-01 
2013-12-31 

2012-01-01 
2012-12-31 

Avkastning på eget kapital Neg Neg 
Soliditet 64% 46% 
Antal anställda 1 - 
Antal aktier vid periodens utgång (efter pågående registrering) 6 440 636 14 669 560 
Eget kapital per aktie (efter pågående registrering) 3,87 0,55 
Resultat per aktie, efter skatt (efter pågående registrering) -0,57 -0,24 
 

 

ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR     
       
Redovisnings- och värderingsprinciper    
Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med årsredovisningslagen samt uttalanden 
och allmänna råd från bokföringsnämnden. Vid upprättande av delårsrapporter tillämpas BFNAR 2007:1. Samma 
redovisningsprinciper har tillämpats som i den senast avgivna årsredovisningen.  

Immateriella anläggningstillgångar 

Bolagets patentsituation har stärkts under 2013. Då utvecklingsarbetet inte är avslutat och att 
kommersialiseringen inte är fullt inledd har det inte gjorts några avskrivningar avseende patenten.  
Mot bakgrund av de affärsmöjligheter som patenten har bedömer styrelsen att något nedskrivningsbehov inte 
finns. 

Fordringar       
Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt. 

       
Fordringar och skulder i utländsk valuta    
Fordringar och skulder i utländsk valuta värderas till balansdagens kurs. I de fall valutasäkringsåtgärd 
genomförts, t ex terminssäkring, används terminskursen. 

       
Varulager         
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Varulagret har värderats till det lägsta av anskaffningsvärdet och det verkliga värdet. 

       
Avsättningar och skulder 

Skulder har, om ej annat anges nedan, upptagits till anskaffningsvärden med sedvanliga reserveringar för 
upplupna kostnader. Avsättningar har gjorts för kända eller befarade risker efter individuell prövning. 

 
       

aXichem AB (publ) 
 
Postadress:  
Vestra Torggatan 1 
2015 Bergen 
Norge 
 
Tel: 046-780 06 73 
kontakt@axichem.se 
www.axichem.se 
Org.nr: 556739-8663 
Bolaget är publikt 

http://www.axichem.se/
mailto:kontakt@axichem.se

