Mintage Scientific AB bokslutskommuniké 2013 (koncern)

Sammanfattning
Fjärde kvartalet 2013



Resultat efter finansiella poster blev 1 297 KSEK (-1 233 KSEK)
Rörelseresultatet blev -1 222 KSEK (-1 164 KSEK)

Januari-december 2013



Resultat efter finansiella poster blev –1 603 KSEK (-3 158 KSEK)
Rörelseresultatet blev -2 996 KSEK (-3 150 KSEK)

Väsentliga händelser under 2013
Mintage Scientific



En nyemission genomfördes i december som inbringade Bolaget 15,4 MSEK innan
emissionskostnader.
Per Jansson tillträdde som VD och efterträdde Göran Wessman som går i pension. Göran
Wessman tar över som styrelseordförande efter Mats Berter som kvarstår som
styrelseledamot.

Vicore Pharma


Under slutet av 2013 intensifierades den prekliniska forskningen i Vicore för att kunna
slutföras under 2014.

I-Tech




I-Tech upptog ett lån från Energimyndigheten om 8 MSEK varav 5,5 MSEK betalades ut under
2013.
I-Tech erhåller EU-bidrag (FP7 Seafront) om 2,2 MSEK för ett utvecklingsprojekt.
I december tillträdde Philip Chaabane som ny VD i I-Tech efter att tidigare haft rollen
Business Development Director i Bolaget.
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Väsentliga händelser efter periodens utgång



I-Tech: De återstående 2,5 MSEK i lån från Energimyndigheten betalades ut i januari.
Mintage Scientific tillsammans med dotterbolaget Vicore Pharma och intressebolaget I-Tech
flyttade till ny adress i januari. Bolagets nya adress är: c/o Astra Zeneca, Pepparedsleden 1,
431 83 Mölndal

Kalender
Årsstämma 2014 äger rum den 24 april i Mölndal. Årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig på
Mintage Scientifics hemsida v.13

VD Per Jansson kommenterar
De två innehaven i Mintage Scientific är intressebolaget I-Tech och dotterbolaget Vicore Pharma.
Båda bolagen har under lång tid och efter omfattande F&U insatser utvecklat sina teknologier så
långt att de kan utgöra grund för samverkansprojekt på affärsmässiga villkor med industriella
partners.
Vicore Pharmas läkemedelsteknologi fortsätter att utvecklas väl. Under året har flera vetenskapliga
arbeten med gynnsamma resultat för företagets läkemedelskandidat C21 publicerats. Den
överväldigande vetenskapliga dokumentationen kring C21 har medgett för Vicore Pharma att påbörja
planeringen för klinisk utveckling. Företaget för härvid ingående diskussioner kring både affärsmässig
och klinisk utveckling med ledande utbildningssjukhus. Ledningen för Vicore Pharma bedömer att
man under 2014 kommer kunna sluföra det prekliniska programmet och därigenom kunna påbörja
kliniska prövningar under 2015. Parallellt med utvecklingsarbetet sker en aktiv marknadsföring av
företagets teknologi till läkemedelsföretag som ett led i företagets strävan att göra AT2-konceptet
mera känt och att söka licenstagare.
I-Tech Affärsutvecklingen har fortsatt under året. Kontakter med rederier och färgbolag har
fördjupats och ett flertal fartygstester med nyutvecklad färg med Selektope som huvudsaklig biocid
pågår. Sjöfartens aktiva sökande och investerande i teknologier som kan bidra till att minska
bränsleförbrukning och därigenom utsläpp av växthusgaser gynnar intresset för Selektope som ett
uthålligt alternativ till koppar i bottenfärger. Resultat från fartygstester har bekräftat att Selektope
fungerar mycket väl även i havsmiljöer med kraftig påväxt och i situationer där fartyg blir
stillaliggande över längre tider, vilket är särskilt utmanande för funktionen av bottenfärger. Den
sedan länge förväntade utvärderingsprocessen för godkännande av substansen inom kommer att
slutföras under 2014 varigenom företaget förväntar sig en accelererad utveckling.

Mintage Scientific AB (publ)
Mintage Scientific är ett holding- och managementbolag som förvärvar och förädlar projekt inom
”life- science” och ”clean-tech”-området. Bolaget bistår med såväl finansiering som ledning och
operationell kompetens. Mintage Scientific ska ta tillvara upparbetade värden i portföljbolagen
genom att aktivt exploatera och realisera värdena samt fortsatt förvalta och förnya tillgångarna.
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I samband med avyttring ska såväl aktieägarnas avkastningskrav som fortsatt kapitalbehov i
återstående projekt beaktas.
Mintage Scientific har idag två innehav, intressebolaget I-Tech (27,6% ägarandel den 31 dec, 2013)
och dotterbolaget Vicore Pharma (100% ägarandel den 31 dec, 2013).

Fjärde kvartalet 2013
Resultat efter finansiella poster blev -1 297 KSEK. Moderbolagets resultat efter finansiella poster blev
-74 KSEK.

Helåret 2013
Koncernresultatet efter finansiella poster uppgick till -1 603 KSEK. Årets resultat har belastats med
-1 483 KSEK vilket utgör Mintage andel av intressebolaget I-Techs förlust samt övriga externa
kostnader på –2 855 KSEK som till största delen omfattar lokal- och konsultkostnader. Moderbolagets
resultat efter finansiella poster är 185 KSEK.

Aktien
Vid årsskiftet uppgick antalet aktieägare till ca 600 och totala antalet aktier till 68 564 526 i Mintage
Scientific. Nedan listas de största aktieägarna och deras eventuella förhållande till Mintage Scientific.
Namn
PROTEM WESSMAN
Göran Wessman,Styrelseordförande m. fam
Pomona-gruppen
LÖNN, MIKAEL
STENBERG, KJELL, styrelseledamot
ERIKSAM INVEST AKTIEBOLAG
BD MEDICAL CONSULTING AB,
Björn Dahlöf, styrelseledamot
JANSSON, PER, VD
ÖVRIGA AKTIEÄGARE (CA 600)
TOTALT

Innehav
15 990 234

Innehav %
23%

14 215 244
9 778 580
6 836 176
5 001 937

21%
14%
10%
7%

3 076 525
1 260 968
12 404 862
68 564 526

4%
2%
19%
100%

Medarbetare
Antal medarbetare uppgick till 3 personer i moderbolaget den 31 december 2013. Intressebolaget
I-Tech hade 4 anställda och dotterbolaget Vicore Pharma ingen anställd.

Innehav
Vicore Pharma AB
Vicore Pharma innehar och utvecklar en grupp patenterade läkemedelssubstanser som i framtiden
kan erbjuda behandling för flera akuta och kroniska sjukdomstillstånd där det idag saknas läkemedel
som ger tillfredsställande behandlingsresultat. Bolagets första läkemedelskandidat, kallad Compound
21 (C21) utlöser en antiinflammatorisk och vävnadsregenerativ reaktion genom stimulering av AT2
receptorn inom Renin-Angiotensin Systemet. Efter de senaste årens prekliniska försök kan man på
goda grunder nu förutse att effekten på människa blir att substanserna underlättar kroppens eget
läkningsarbete vid en rad olika organskador som exempelvis uppkommer som resultat av högt
blodtryck, diabetes och andra livsstils- och åldersrelaterade sjukdomstillstånd eller autoimmuna
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sjukdomsprocesser. Den vävnadsgenerativa effekten som dokumenterats kan förväntas stödja
läkningsprocesser också efter trauman.
2013 har fortsatt varit ett positivt år vad gäller det stora antalet vetenskapliga artiklar som
publicerats och som ytterligare påvisar potentialen med C21-konceptet vid ett flertal olika
indikationer som exempelvis diabetes.
Genom kapitaltillskottet till Mintage Scientific i december 2013 har aktiviteterna i Vicore Pharma
kunnat intensifieras. Bolaget planerar att slutföra de myndighetskrävande studier som återstår för
att föra C21 till klinisk fas I under 2014.

I-Tech AB
Påväxt(”fouling”) av framför allt havstulpan på båt och fartygsskrov utgör ett stort problem inom
sjöfarten med höga kostnader och olägenheter för den marina industrin och för fritidsbåtsägare.
I-Tech har utvecklat Selektope® som en antifoulingteknologi baserad på medetomidin. Bolaget har
patenterat Selektope® som påväxthämmande medel. Selektope® verkar redan vid doser om några
promillen av den kopparmängd som krävs för att få en motsvarande antifoulingeffekt. Selektope® i
dessa låga koncentrationer förväntas bli godkänd som ekologiskt acceptabelt av
kemikaliemyndigheterna som ansvarar för BPD (Biocidal Products Directive) inom EU under 2014.
I-Tech har under 2013 flyttat fram positionerna mot marknaden. Tillverkningen (produktionen) av
Selektope hos företagets leverantör kan nu ske i kommersiella kvantiteter och villkor och den
regulatoriska processen i EU förväntas avslutas i slutet av 2014, liksom motsvarande process i Kina
varvid en mycket stor del av den globala marknaden kommer vara möjlig att nå.
I-Tech har under 2013 validerat sin affärsmodell genom att skapa en dynamik mellan slutanvändarna
(redarna)och färgbolagen vilket gynnat utvecklingen av nya produkter innehållande Selektope. Ur ett
prestandaperspektiv fortsätter inströmningen av positiva rapporter från färgbolagen.
Under 2013 beviljades I-Tech ett lån om 8 MSEK från Energimyndigheten, varav 5,5 MSEK betalades
ut under 2013. Vidare genomfördes en nyemission om 8,8 MSEK. Bolaget beviljades dessutom 2,2
MSEK i EU bidrag för ett utvecklingsprojekt som ska bedrivas tillsammans med olika europeiska
universitet, rederiföretaget Hapag-Lloyd och färgtillverkaren International Paints. För 2014 har
bolaget ett behov av att stärka likviditeten för att finansiera de initierade industriella processerna.
I december tillträdde Philip Chaabane som ny VD i I-Tech och efterträdde därmed Per Jansson som
övergick till VD-posten i Mintage Scientific.
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Resultatrapport i sammandrag
RESULTATRÄKNING
KSEK

Koncernen

Moderbolaget

2013-01-01

2012-01-01

2013-01-01

2012-01-01

2013-12-31

2012-12-31

2013-12-31

2012-12-31

Rörelsens intäkter
Rörelsens kostnader

3 671
-6 667

3 812
-6 962

4 395
-4 564

4 462
-4 819

Rörelseresultat

-2 996

-3 150

-169

-357

1 393

-8

354

271

Resultat efter finansiella poster

-1 603

-3 158

185

-86

Årets resultat

-1 603

-3 158

185

-86

Resultat från finansiella poster

Balansrapport i sammandrag
BALANSRÄKNING
KSEK

Koncernen

Moderbolaget

2013-12-31

2012-12-31

2013-12-31

2012-12-31

27 614

24 744

0

0

Materiella anläggningstillgångar

94

134

95

134

Finansiella anläggningstillgångar

8 505

8 388

40 170

34 843

36 213

33 266

40 265

34 977

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar

742

1 362

922

1 538

Kassa och bank

14 025

3 709

13 666

2 814

Summa omsättningstillgångar

14 767

5 071

14 588

4 352

SUMMA TILLGÅNGAR

50 980

38 337

54 853

39 239

3 428

1 714

3 428

1 714

Fritt eget kapital

36 581

24 534

42 723

29 273

Summa eget kapital

40 009

26 248

46 151

30 987

Avsättningar

1 978

2 365

0

0

Konvertibla lån

7 100

7 100

7 100

7 100

Kortfristiga skulder

1 893

2 624

1 602

1 242

10 971

12 089

8 702

8 342

50 980

38 337

54 853

39 239

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Bundet eget kapital

Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH
SKULDER
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Kontakt
Per Jansson, VD, 0709-174 746, per.jansson@mintage.se
Göran Wessman, Styrelseordförande, 0708-161 450, goran.wessman@mintage.se
Mintage Scientific AB
c/o Astra Zeneca
Pepparedsleden 1
431 83 Mölndal
Tel: 031-788 05 60
Org.nr: 556680-3804
www.mintage.se
info@mintage.se

Göteborg, mars 2014

Mintage Scientific AB (publ)
Styrelsen
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