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aXichems	  styrelseledamot,	  Lars	  Thunberg,	  	  
ökar	  sitt	  aktieinnehav	  i	  aXichem 

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,	  meddelar	  att	  bolagets	  styrelseledamot,	  Lars	  Thunberg,	  utökat	  
sitt	  innehav	  i	  aXichem	  genom	  köp	  av	  158	  656	  aXichem	  A-‐aktier.	  Aktierna	  har	  förvärvats	  av	  Manakin	  
Ltd,	  som	  representeras	  av	  styrelseordförande	  Torsten	  Helsing,	  till	  ett	  pris	  av	  6	  kronor	  per	  aktie.	  Efter	  
transaktionen	  uppgår	  Lars	  Thunbergs	  aktieinnehav	  till	  330	  489	  (3,57	  %)	  och	  Manakins	  aktieinnehav	  
till	  1	  145	  072	  (12,37	  %).	  

-‐	  Samtidigt	  med	  denna	  transaktion	  har	  Manakin	  förvärvat	  Lars	  Thunbergs	  ägarandel	  i	  systerbolaget	  
aXimed,	  som	  bland	  annat	  marknadsför	  aXichems	  produkter.	  Vi	  ser	  ett	  behov	  av	  att	  tydligare	  fokusera	  
verksamheterna	  inom	  respektive	  område	  och	  då	  även	  ägarmässigt.	  Det	  är	  mycket	  positivt	  att	  Lars	  på	  
det	  här	  sättet	  ökar	  sitt	  ägande	  i	  aXichem,	  säger	  Torsten	  Helsing,	  styrelseordförande	  i	  aXichem.	  

	  

	  

För	  ytterligare	  information	  kontakta:	  	  
Torsten	  Helsing,	  Styrelseordförande	  i	  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,	  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 

	  


