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aXichem	  tecknar	  samarbetsavtal	  med	  Safinah	  Coatings	  för	  
marknadsföring	  och	  försäljning	  av	  aXiphen®	  till	  industrin	  för	  marin	  
påväxthämmande	  färg	  i	  Europa	  

	  

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,	  har	  tecknat	  ett	  samarbetsavtal	  med	  brittiska	  företaget	  
Safinah	  Coatings	  Ltd.,	  för	  marknadsföring	  och	  försäljning	  av	  aXichems	  patenterade,	  naturanaloga	  
capsaicin,	  aXiphen®.	  Safinah	  är	  en	  erkänd	  och	  väl	  etablerad	  aktör	  inom	  området	  marin	  ytbehandling.	  
De	  besitter	  kunskaper	  och	  erfarenheter	  som	  kompletterar	  aXichem	  och	  kommer	  att	  förbättra	  
kvalitén	  i	  arbetet	  med	  att	  introducera	  aXiphen®	  i	  den	  marina	  ytbehandlingsindustrin.	  	  	  

-‐ Vi	  är	  mycket	  nöjda	  med	  det	  samarbete	  vi	  har	  inlett	  med	  Safinah,	  säger	  Johan	  Arvidsson,	  VD	  i	  
aXichem.	  Det	  har	  redan	  öppnat	  ett	  antal	  dörrar	  för	  oss,	  som	  bland	  annat	  resulterat	  i	  att	  
världsledande	  färgtillverkare	  nu	  genomför	  tester	  med	  aXiphen®	  för	  utvärdering	  av	  
produktens	  påväxthämmande	  effekt,	  säger	  Johan	  Arvidsson.	  	  

För	  att	  minska	  påväxten	  av	  havstulpaner	  och	  andra	  vattenlevande	  organismer	  på	  fartygsskrov,	  
fritidsbåtar	  och	  offshore-‐anläggningar,	  har	  olika	  bottenfärger	  med	  tillsatser	  av	  biocider	  använts.	  
Fram	  till	  2003	  använde	  man	  främst	  tennorganiska	  tillsatser.	  På	  senare	  år	  är	  det	  dock	  främst	  
kopparoxid	  (Cu2O)	  som	  används.	  Dessa	  ämnen	  ger	  en	  biocidverkan	  till	  färgen,	  vilket	  motverkar	  den	  
oönskade	  påväxten.	  Dessvärre	  påverkar	  gifterna	  även	  andra	  organismer	  i	  havet	  på	  ett	  skadligt	  sätt.	  
Det	  har	  genomförts	  tester	  med	  naturligt	  capsaicin,	  i	  utblandad	  form,	  tillsammans	  med	  färgprodukter,	  
vilka	  har	  uppvisat	  positiva	  resultat	  och	  såväl	  det	  naturligt	  förekommande	  capsaicinet	  som	  aXichems	  
patenterade	  aXiphen®	  kan	  erbjuda	  ett	  alternativ	  till	  de	  miljöskadliga	  biociderna	  i	  dagens	  
påväxthämmande	  båtbottenfärg.	  

Läs	  mer	  om	  Safinah	  Coating	  Ltd.,	  på	  www.safinah.co.uk	  

	  
För	  ytterligare	  information	  kontakta:	  	  
Johan	  Arvidsson,	  VD,	  aXichem.	  Telefon:	  070-‐897	  44	  39.	  E-‐post:	  johan.arvidsson@axichem.se 

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.	  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	  	  


