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aXichem	  utser	  Johan	  Arvidsson	  till	  ny	  VD 

aXichem	  AB	  (publ),	  som	  utvecklar	  och	  marknadsför	  naturanaloga	  industrikemikalier,	  för	  användning	  
inom	  områden	  såsom	  påväxthämmande	  båtbottenfärg,	  skadedjursbekämpning	  i	  skogs-‐	  och	  jordbruk	  
samt	  enskilda	  farmaceutiska	  områden,	  utser	  Johan	  Arvidsson	  till	  ny	  VD.	  Johan	  Arvidsson,	  som	  har	  
lång	  erfarenhet	  från	  kommersialisering	  av	  nya	  produkter	  inom	  kemiindustrin,	  bland	  annat	  från	  
DuPont	  AB,	  har	  från	  årsskiftet	  varit	  sälj-‐	  och	  marknadschef	  i	  aXichem.	  Johan	  Arvidsson	  tillträder	  som	  
VD	  den	  23	  mars	  och	  samtidigt	  övergår	  Torsten	  Helsing,	  som	  varit	  VD	  i	  aXichem	  sedan	  2007,	  till	  en	  roll	  
som	  arbetande	  styrelseordförande.	  	  Förändringen	  i	  aXichems	  ledning	  är	  en	  del	  bolagets	  planerade	  
utveckling	  och	  kommersialisering	  av	  aXiphen®.	  

-‐ Jag	  är	  mycket	  nöjd	  över	  att	  Johan	  Arvidsson	  tar	  över	  som	  VD	  och	  att	  Torsten	  Helsing	  
fortsätter	  arbeta	  i	  aXichem	  i	  sin	  roll	  som	  ny	  styrelseordförande,	  säger	  Lars	  Thunberg,	  
styrelseordförande	  i	  aXichem.	  I	  och	  med	  den	  här	  förändringen	  får	  bolaget	  ett	  tydligt	  fokus	  på	  
kommersialisering	  och	  försäljning,	  samtidigt	  som	  vi	  behåller	  viktig	  erfarenhet	  och	  
kompetens,	  säger	  Lars	  Thunberg.	  
	  

-‐ Jag	  är	  glad	  att	  ha	  fått	  förtroendet	  att	  leda	  aXichem	  i	  den	  här	  fasen	  i	  bolagets	  utveckling,	  
säger	  Johan	  Arvidsson.	  	  Det	  är	  ett	  uppdrag	  med	  spännande	  utmaningar.	  Jag	  ser	  många	  
möjligheter	  för	  aXiphen®	  inom	  olika	  produktområden,	  säger	  Johan	  Arvidsson.	  

Johan	  Arvidsson	  utbildad	  civilingenjör	  i	  kemiteknik	  och	  med	  flera	  ledande	  poster	  inom	  DuPont	  
bakom	  sig,	  så	  som	  Sverigechef	  och	  ansvarig	  för	  försäljning	  i	  Norden	  och	  Baltikum.	  Under	  tiden	  i	  
DuPont	  arbetade	  Arvidsson	  inom	  ett	  flertal	  olika	  affärsområden	  och	  har	  en	  bred	  erfarenhet	  av	  
produkter	  inom	  de	  marknader	  som	  är	  intressanta	  för	  aXichem.	  	   

aXichems	  styrelseordförande	  Lars	  Thunberg	  fortsätter	  i	  styrelsen	  som	  ledamot.	  

	  

För	  ytterligare	  information	  kontakta:	  	  
Torsten	  Helsing,	  VD,	  aXichem,	  tel:	  046	  780	  06	  73,	  email:	  torsten@axichem.se	  

	  

Om	  aXichem	   
aXichem	  utvecklar,	  patenterar	  och	  marknadsför	  naturanaloga	  industrikemikalier.	  Bolagets	  produkt	  är	  
en	  naturanalog	  substans	  kallad	  fenylcapsaicin,	  aXiphen®,	  vilket	  är	  ett	  syntetiskt	  framställt	  och	  
patenterat	  capsaicin.	  Fördelen	  med	  ett	  syntetiskt	  capsaicin	  är	  att	  substansen	  kan	  hålla	  en	  jämnar	  
kvalitet	  och	  finnas	  tillgänglig	  i	  större	  volym	  än	  det	  naturliga	  capsaicin	  som	  finns	  i	  chilifrukten.	  
Tillämpningar	  finns	  inom	  en	  mängd	  olika	  områden,	  såsom	  marin	  påväxthämmande	  färg,	  
skadedjursbekämpning	  i	  skogs-‐och	  jordbruk	  samt	  enskilda	  farmaceutiska	  områden.	  aXichems	  aktie	  är	  
listad	  på	  NASDAQ	  First	  North	  med	  kortnamnet	  AXIC	  A.	  Certified	  Adviser	  är	  Redeye	  AB.	  Mer	  
information	  om	  bolaget	  finns	  på	  www.axichem.se	   

	  


