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Viktiga händelser under perioden
•
•

aXichem anställer marknadschef
aXichem inleder bioscreeningprojekt

Finansiell sammanfattning
Bolagets resultaträkning i
sammandrag, tkr
Nettoomsättning
Råvaror och förnödenheter
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Av- och nedskrivningar
Rörelseresultat
Ränteintäkter
Räntekostnader
Resultat efter finansiella poster
Skatt
Periodens resultat efter skatt

2014-07-01
2014-09-30
0
-27
-1 160
-66
0
-1 253
0
-54
-1 307
0
-1 307

2013-07-01
2013-09-30
0
0
-1 041
0
0
-1 041
0
-72
-1 113
0
-1 113

2014-01-01
2014-09-30
0
-225
-3 259
-748
0
-4 232
0
-112
-4 344
0
-4 344

2013-01-01
2013-09-30
0
-35
-1 671
0
0
-1 706
0
-192
-1 898
0
-1 898

2013-01-01
2013-12-31
0
-40
-3 185
-100
0
-3 325
4
-336
-3 657
0
-3 657

2012-01-01
2012-12-31
0
-28
-3 271
0
0
-3 299
72
-256
-3 483
0
-3 483
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Om aXichem AB (publ)
aXichems affärsidé är att utveckla, patentera och marknadsföra naturanaloga industrikemikalier. aXichems produkter är
industriellt framställda naturanaloga substanser där den första att kommersialisera är Fenylcapsaicin, en syntetiskt
framställd och patenterad capsaicin-analog. Då Fenylcapsaicin är syntetiskt framställd har substansen en mängd fördelar
jämfört med naturlig capsaicin samtidigt som den ekologiska profilen är oförändrad.
Produkten lämpar sig väl inom en mängd olika områden, däribland påväxthämmande båtfärg, skadedjursbekämpning i
skogs- och jordbruk samt flera farmaceutiska områden. Fenylcapsaicin har också visat potentiella egenskaper som
växtpromotor och anti-salmonella ingrediens i foder för kommersiell fjäderfäproduktion.
aXichems målsättning är att bli en global leverantör av naturanaloga kemikalier till ett brett spektra av industriella
användare där Fenylcapsaicin kan erbjuda banbrytande, och ekologisk försvarbara, lösningar inom ett flertal
produktområden.
aXichem är listat på NASDAQ OMX First North.
Vd har ordet
Tack vare tidigare perioders förberedande arbete har vi under perioden kunnat koncentrera oss på de aktiviteter som är
direkt knutna till kommersialiseringen av aXichems produkter.
aXichem har inlett ett forskningssamarbete med en välrenommerad europeisk forskningsinstitution för att utföra tester
med aXiphen-feed. aXiphen-feed är en fodertillsats baserad på Fenylcapsaicin och utvecklad för att hämma utvecklingen av
salmonella vid kycklingproduktion.
Salmonellainfektion är ett stort problem för den globala fjäderfä-industrin och kostnaderna för att bekämpa salmonella är
höga, inte minst då de flesta länder kräver destruktion av smittade fåglar för att begränsa användningen av antibiotika.
Bekämpning av salmonella är nödvändig för lönsamheten i fjäderfä-branschen och tillgängliga bekämpningsstrategier är
inte tillräckliga. Salmonella är inte bara ett problem för producenterna utan ger också allvarliga och långsiktiga problem i
konsumentledet.
Flera studier har, förutom att capsaicin hämmar salmonella, påvisat flera intressanta tilläggseffekter och bland annat har
man sett ett ökat foderutbyte vilket resulterar i bättre tillväxt hos djuret och därmed förbättrad ekonomi.
I motsats till människor och andra däggdjur upplever inte fåglar stark och brännande effekt när capsaicin kommer i kontakt
med kroppens slemhinnor. Med andra ord påverkas inte fjäderfä av ämnets bortstötande effekt.
Sjukdomar som uppkommer vid hantering av livsmedel är ett stort problem för såväl livsmedelsindustri som konsumenter
över hela världen. Bakterier, parasiter, virus och svamp, i detta sammanhang kallat patogener, påverkar våra livsmedel på
flera olika sätt. Patogen betyder ”något som framkallar sjukdomar” och kan infektera och föröka sig i vår mat och direkt
orsaka infektioner och sjukdom.
aXichem har under perioden beslutad att genomföra en stor bioscreening för att kartlägga Fenylcapsaicins effekt mot en
lång rad patogener i livsmedel, inklusive allvarliga bakterier som listeria, oftast förekommande i kött och mjölkprodukter
samt i råa grönsaker, och campylobacter som globalt är den vanliga orsaken till allvarliga diarréfall. Vi gör bedömningen att
aXichems produkter kan vara effektiva mot flera av dessa patogener och arbetet som nu är under utveckling är ett första
steg för att kartlägga potentialen.
Jag har tidigare pekat på vikten av att knyta rätt kompetenser till bolaget för att bygga en organisation anpassad till olika
marknader, kunder och partner. Det är därför mycket glädjande att få presentera Johan Arvidsson som marknadschef och
Jolin Zhou som produktkoordinator.
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Johan Arvidsson kommer närmast från det multinationella teknikföretaget DuPont där han arbetat i många år och under de
senaste som arbetande ordförande för DuPont Sverige AB. Johan är utbildad civilingenjör i kemiteknik och har flera ledande
poster inom DuPont bakom sig, bland annat som Sverigechef och ansvarig för försäljning i Norden och Baltikum. Under
tiden i DuPont har Johan arbetat inom ett flertal olika affärsområden och har en bred erfarenhet av produkter inom de
marknader där aXichem ska verka. Johan börjar hos oss efter årsskiftet och kommer att tillföra bolaget mycket värdefull
kompetens vid lanseringen av aXichems produkter.
Som produktkoordinator har vi anställt Jolin Zhou. Jolin är utbildad kemist, och har arbetat med Fenylcapsaicin hos
aXichems kinesiska samarbetspartner i flera år. Hennes roll är att fungera som koordinator mellan aXichems organisation
och bolagets partners vid såväl produktion av Fenylcapsaicin som vid anpassning till specifika slutprodukter.
Med dessa nya, och mycket kompetenta, resurser på plats står vi väl rustade för att ta hand om våra kunder och är
samtidigt väl förberedda inför ett industriellt genomslag för Fenylcapsaicin.
Under perioden har aXichem genomfört ytterligare en industriskalig produktion av Fenylcapsaicin och samtidigt
perfektionerat den metod som ska användas i kommersiell produktion. Vi har, med lyckat resultat, tagit viktiga steg för att
förenkla och standardisera produktionen. Vi har därmed kunnat standardisera såväl, kostnad, renhet som orenheter i
slutprodukten. Standardisering av orenheter har varit ett viktigt mål, inte minst i arbetet för att uppnå ett Novel Foodgodkännande. Novel Food är beteckning på ”nya livsmedel” och reglerar användningen av nya substanser i mat, foder,
kosttillskott och vissa farmaceutiska varor.
Processerna tillsammans med våra partner angående såväl ett Novel Food-godkännande som Biocidförordningen, den
förordning som reglerar biocidprodukter på EU-marknaden, fortgår enligt plan. Det återstår en del innan samtliga studier är
genomförda men vi räknar med kompletta resultat runt årsskiftet. Så fort rapporterna för studierna föreligger har vi
komplett underlag till den dossier som ska granskas av de europeiska myndigheterna inför ett marknads- och
försäljningsgodkännande.

Torsten Helsing
Vd
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aXichems utveckling under tredje kvartalet 2014

Omsättning och resultat
Bolagets nettoomsättning uppgick under kvartalet till 0 tkr (0 tkr). Rörelseresultatet uppgick för perioden till -1 253 tkr
(- 1 041 tkr). Bolagets resultat efter skatt uppgick till -1 307 tkr (-1 113 tkr) för perioden. Finansiellt netto, -54 tkr (-72 tkr).
Kassaflöde och finansiell ställning
Bolagets likvida medel inkl kortfristiga placeringar uppgick den 30 september 2014 till 7 598 tkr (170 tkr). Soliditeten
uppgick till 79 % (36 %).
Investeringar
Investeringar i materiella eller immateriella anläggningstillgångar har under perioden gjorts med 335 tkr (978 tkr).
Aktiedata
Resultat efter skatt motsvarar ett resultat per aktie om -0,67 (-0,52)kr. Eget kapital per aktie vid periodens slut uppgick till
3,11 (1,66) kr.
Personal
Bolaget hade två anställda per den 30 september 2014.
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
Aktiekapitalet uppgår till 1 288 127 kronor fördelat på 6 440 636 aktier.
Framtidsutsikter
Målet är att aXichem ska kunna påbörja försäljnings- och marknadsföringsaktiviteter av Fenylcapsaicin som ett
påväxthämmande medel för den marina marknaden samt mot salmonellasmitta i fjäderfäfoder under 2015.
För att nå dit krävs att produkterna klarar EU:s regelverk för den europeiska marknaden avseende påväxthämmande färger
för båtar samt foder- och livsmedelsmarknaden.
Ägarstruktur
För information om bolagets ägare och insynsperson, se bolagets hemsida www.axichem.se

Granskning

Denna redogörelse är ej granskad av bolagets revisor.
Rapporttillfällen 2015
Bokslutskommuniké

26 februari 2015
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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 24 november 2014
Lars Thunberg
Ordförande

Torsten Helsing
Verkställande direktör

Mats Lundberg
Ledamot

Peter Ragnarsson
Ledamot

Göran Högstedt
Ledamot

Gunilla Savring
Ledamot

Kontaktperson för information:
Namn:
Torsten Helsing, VD
E-post:
torsten@axichem.se
Tel:
046-780 06 73 eller +47 900 51 813
Namn:
E-post:
Tel:

Per Olsson, IR ansvarig
ir@axichem.se
070-966 88 64
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Finansiell information
Resultaträkning tkr
Nettoomsättning
Råvaror och förnödenheter
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Av- och nedskrivningar
Rörelseresultat
Ränteintäkter
Räntekostander
Resultat efter finansiella poster
Skatt
Periodens resultat efter skatt

Balansräkning tkr
TILLGÅNGAR
Tecknat men ej inbetalt kapital
Immateriella anläggningstillgångar
Patent
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Varulager
Övriga fordringar
Likvida medel inkl. kortfristiga
placeringar
Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR

2014-07-01
2014-09-30
0
-27
-1 160
-66
0
-1 253
0
-54
-1 307
0
-1 307

2013-07-01
2013-09-30
0
0
-1 041
0
0
-1 041
0
-72
-1 113
0
-1 113

2014-01-01
2014-09-30
0
-225
-3 259
-748
0
-4 232
0
-112
-4 344
0
-4 344

2013-01-01
2013-09-30
0
-35
-1 671
0
0
-1 706
0
-192
-1 898
0
-1 898

2013-01-01
2013-12-31
0
-40
-3 185
-100
0
-3 325
4
-336
-3 657
0
-3 657

2012-01-01
2012-12-31
0
-28
-3 271
0
0
-3 299
72
-256
-3 483
0
-3 483

2014-09-30

2013-09-30

2013-12-31

2012-12-31

0

0

5 357

0

17 274
17 274

16 274
16 274

16 561
16 561

14 707
14 707

280
81

330
103

330
206

330
64

7 598

170

16 671

2 256

7 959

603

17 207

2 650

25 233

16 877

39 125

17 357
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Balansräkning tkr
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Aktiekapital
Ej registrerat aktiekapital
Summa bundet eget kapital

2014-09-30

2013-09-30

2013-12-31

2012-12-31

1 288
0
1 288

733
0
733

733
555
1 288

694
39
733

Pågående emission
Överkursfond
Balanserad vinst eller förlust
Periodens resultat
Summa fritt eget kapital

0
37 698
-14 633
-4 344
18 721

0
18 251
-10 977
-1 898
5 350

21 631
16 634
-10 977
-3 657
23 631

2 476
15 780
-7 494
-3 483
7 279

20 009

6 083

24 919

8 012

0
372
3 727

0
1 093
9 626

1 500
2 140
9 071

0
470
8 800

1 125

75

1 495

75

5 224

10 794

14 206

9 345

25 233

16 877

39 125

17 357

Summa eget kapital
Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda
intäkter
Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Belopp i kr
Förändring av eget
kapital
Eget kapital 2014-01-01
Årsstämma 2014-05-22
Nyemission
Emissionskostnader
Periodens resultat Q1-Q2
Eget kapital 2014-06-31
Emissionskostnader
Periodens resultat Q3
Eget kapital 2014-09-30

Aktiekapital

Ej registrerat
aktiekapital

Pågående
emission

Överkursfond

Balanserat
resultat

Periodens
resultat

Summa
kapital

-10 976 949
-3 656 563

-3 656 563
3 656 563

24 919 848
0
0
-462 028
-3 036 350
21 421 470
-105 000
-1 307 447
20 009 023

733 478

554 649

21 631 319

16 633 914

554 649

-554 649

-21 631 319

21 631 319
-462 028

1 288 127

0

0

37 803 205
-105 000

-14 633 512

-3 036 350
-3 036 350

1 288 127

0

0

37 698 205

-14 633 512

-1 307 447
-4 343 797
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Förändringshistorik aktiekapital
2007-10-12
2008-04-08
2008-04-08
2009-11-18
2012-03-22
2012-03-23
2012-05-30
2013-01-28
2014-03-05

Kassaflödesanalys tkr
Den löpande verksamheten
Rörelseresultat
Justering för poster som inte ingår i
kassaflödet
Erhållen ränta m.m.
Erlagd ränta
Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändring av rörelsekapital
Kassaflöde från förändring av rörelsekapital
Ökning(-)/minskning(+) av varulager
Ökning(-)/minskning(+) av rörelsefordringar
Ökning(+)/minskning(-) av rörelseskulder
Summa
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Investeringsverksamheten
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten
Finansieringsverksamheten
Årets nyemission
Konvertibla lån
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Periodens kassaflöde
Likvida medel vid periodens början
Likvida medel vid periodens slut

Nybildning
Nyemission
Nyemission
Nyemission
Nyemission
Nyemission
Nyemission
Nyemission
Nyemission

500
46
12
38
78
13
7
39
555
1 288

2014-07-01
2014-09-30

2013-07-01
2013-09-30

2014-01-01
2014-09-30

2013-01-01
2013-09-30

2013-01-01
2013-12-31

2012-01-01
2012-12-31

-1 253

-1 041

-4 232

-1 706

-3 325

-3 299

0

0

0

0

0

-54

0
-72

0
-112

0
-192

4
-336

0
72
-256

-1 307

-1 113

-4 344

-1 898

-3 657

-3 483

0
81
-859
-778

0
4
1 700
1 704

50
5 482
-8 982
-3 450

0
-39
1 449
1 410

0
-5 499
4 861
-638

28
3
-1 434
-1 403

-2 085

591

-7 794

-488

-4 295

-4 886

-335
-335

-978
-978

-713
-713

-1 567
-1 567

-1 854
-1 854

-978
-978

-105
-105

-26
0
-26

-566
0
-566

-31
0
-31

20 564
0
20 564

8 127
-85
8 042

-2 525
10 123
7 598

-413
583
170

-9 073
16 671
7 598

-2 086
2 256
170

14 415
2 256
16 671

2 178
78
2 256
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Nyckeltal
Avkastning på eget kapital
Soliditet
Antal anställda
Antal aktier vid periodens utgång (efter pågående
registrering)
Eget kapital per aktie (efter pågående registrering)
Resultat per aktie, efter skatt (efter pågående registrering)

2014-01-01
2014-09-30
Neg
79 %
-

2013-01-01
2013-09-30
Neg
36 %
-

2013-01-01
2013-12-31
Neg
64 %
1

2012-01-01
2012-12-31
Neg
46 %
-

6 440 636

3 667 390

6 440 636

14 669 560

3,11
-0,67

1,66
0,52

3,87
-0,57

0,55
-0,24

ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR
Redovisnings- och värderingsprinciper
Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med årsredovisningslagen samt uttalanden och allmänna råd
från Bokföringsnämnden. När allmänna råd från Bokföringsnämnden saknas har vägledning hämtats från
Redovisningsrådets rekommendationer och i tillämpliga fall från uttalanden av Far. När så är fallet anges detta i
särskild ordning nedan. Principerna är oförändrade jämfört med föregående år.
Immateriella tillgångar
Bolagets patentsituation har stärkts under tredje kvartalet 2014. Då utvecklingsarbetet inte är avslutat och att
kommersialiseringen inte är fullt inledd har det inte gjorts några avskrivningar avseende patentet. Mot bakgrund
av de affärsmöjligheter som patentet 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
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
Org.nr: 556739-8663
Bolaget är publikt

Om aXichem
aXichem utvecklar, patenterar och marknadsför naturanaloga industrikemikalier. Bolagets produkt är en naturanalog substans kallad Fenylcapsaicin vilket
är ett syntetiskt framställt och patenterat capsaicin. Tillämpningar finns inom en mängd olika områden, såsom marin påväxthämmande färg,
skadedjursbekämpning i skogs-och jordbruk samt enskilda farmaceutiska områden. Bolaget har ca 185 aktieägare. aXichems aktie är listad på NASDAQ
OMX First North med kortnamnet AXIC A. Certified Adviser är Redeye AB. Mer information om bolaget finns på www.axichem.se
Adress: Vestre Torggatan 1, 2015 Bergen, Norge Tel: 046-780 06 73 kontakt@axichem.se

