Mintage Scientific AB (publ) januari-juni 2011 (koncern)
Första halvåret 2011 (6 månader)
•
•
•
•

Resultat efter finansiella poster blev 419 KSEK (-2 397 KSEK)
Rörelseresultatet blev -2 724 KSEK (-2 314 KSEK)
Nyemission i intressebolaget I-Tech ökar andelsvärdet på koncernnivå med 3 255 KSEK
Den 30 juni uppgick antalet aktieägare till ca 600 och antalet aktier till 23 405 376 i Mintage
Scientific

Efter rapportperiodens utgång
•

I juli genomfördes en företrädesemission i Mintage Scientific AB (publ). Antalet aktier
kommer efter registrering att uppgå till 33 807 765 och aktiekapitalet kommer att uppgå till
1 690 388 kronor

VD Göran Wessman kommenterar
Mintage Scientific har två kärninnehav i sin ägarportfölj. Dessa är I-Tech med 31 % ägarandel (efter
genomförd emission i april) samt det helägda dotterbolaget Vicore Pharma. Båda bolagen har funnits
i Mintage Scientifics sfär sedan ett 10-tal år tillbaks. De har under denna tid utvecklat sina respektive
teknologier så långt att de nu kan etablera samverkan med industriella partners och kan förväntas
fortsatt bli finansierade av partners på kommersiella villkor.
Utvecklingen 2011 har varit positivt för båda innehaven. I I-Techs fall genom ett fortsatt fördjupat
och positivt samarbete med företag både på leverantörssidan och olika aktörer på kundsidan som
biocidtillverkande kemiföretag och marina färgföretag samt med slutanvändare som rederier och
andra ägare av båtar och fartyg. Intresset för Selektope® som ersättning för koppar som
påväxtbeskyddande medel i marina bottenfärger drivs bland annat av de framgångar som I-Tech har i
sitt registreringsarbete men kanske framför allt av högre kopparpriser och den funktionsförbättring
som successivt påvisas i utvecklingsarbetet med den marina färgindustrin och i fältförsök tillsammans
med redare.
För Vicore Pharmas del fortsätter resultat att presenteras i vetenskaplig litteratur från det
omfattande prekliniska arbete som pågår på en rad forskningscentra. Efter det att nyemissionen i
Mintage Scientific under augusti säkerställt medel för fortsatta registreringsstudier har ett antal
sådana som ligger i plan initierats.
Jag vill passa på att återigen tacka alla delägare för visat intresse och förtroende, bl.a. genom
deltagande i nyemissionerna sedan starten av bolaget i sin nuvarande form i oktober 2009.
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Mintage Scientific AB (publ)
Mintage Scientific är ett holding- och
managementbolag som leder och utvecklar de
två innehaven Vicore Pharma och I-Tech.
Mintage Scientific äger idag 100 procent av
Vicore Pharma och 31 procent av I-Tech.
Vicore Pharma utvecklar och kommersialiserar
en ny grupp läkemedelssubstanser och I-Tech
utvecklar och kommersialiserar en teknologi
som förhindrar påväxt på båt- och
fartygsskrov och marina installationer. Utöver
innehaven i Vicore Pharma och I-Tech har
Mintage Scientific inga ytterligare
aktieinnehav. Verksamheten i Mintage
Scientific består i att på egen hand eller
tillsammans med andra delägare säkerställa
finansiering, ledning och operationell
kompetens i de två innehaven.

Halvåret 2011

Resultat efter finansiella poster blev 419 KSEK.
Moderbolagets resultat efter finansiella
poster uppgick till -450 KSEK.
Mintage Scientific tecknade sig för 463 415
aktier vid nyemissionen i I-Tech i mars 2011.
Betalningen genomfördes genom kvittning av
tidigare brygglån till I-Tech om 950 KSEK.
Vidare köptes i juni 650 000 aktier om ett
belopp av 1 001 KSEK från Holdingbolaget vid
Göteborgs universitet vid dettas avyttrande av
större delen av sitt innehav i I-Tech
Per Carendi utsågs till styrelseledamot i
Mintage Scientific vid årsstämman 2011

Medarbetare

Antalet medarbetare i moderbolaget uppgick
till 3 personer den 30 juni, 2011.
Intressebolaget I-Tech hade 3 anställda och
dotterbolaget Vicore Pharma ingen anställd.

Aktien

Den 30 juni uppgick antalet aktieägare till
drygt 600 och totala antalet aktier till
23 405 376 i Mintage Scientific.
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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 ReninAngiotensin 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 livsstilsoch åldersrelaterade sjukdomstillstånd eller
autoimmuna sjukdomsprocesser. Den
vävnadsregenerativa effekten som
dokumenterats kan förväntas stödja
läkningsprocesser också efter olycksrelaterade
skador.
Det har publicerats ett antal arbeten kring de
antiinflammatoriska egenskaperna hos Vicore
Pharmas substans C21. I den amerikanska
vetenskapliga tidskriften ”Hypertension” har
ännu en artikel med prekliniska försök
publicerats. Arbetet som presenterats från
University of Virginia Health Science System
bekräftar substansens förmåga att skydda vid
nedsatt njurfunktion.

I-Tech AB
Påväxt(eng: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 antifouling teknologi
baserad på den kemiska substansen
medetomidin. Bolaget har patenterat
medetomidin som påväxthämmande medel.
Selektope® verkar redan vid doser om några
promillen del av den kopparmängd som krävs
för att få en motsvarande antifouling effekt.

Selektope® i dessa låga koncentrationer
förväntas bli godkänd som ekologiskt
acceptabel av kemikaliemyndigheterna som
ansvarar för BPD (Biocidal Products Directive).
I-Tech har genomfört en riktad ny- och
kvittningsemission på 15 MSEK under mars
2011. I och med denna nyemission har två nya
ägare tillkommit i bolaget; ALMI Invest
Västsverige AB och Aquamarine Ltd. Utöver
dessa har Volvo Technology Transfer, Mintage
Scientific och Innovationsbron medverkat i
kapitaliseringen av I-Tech via ny- och/eller
kvittningsemission.
Det nya kapitalet avser täcka kapitalbehovet
till efter det att bolagets teknologi vinner
registreringsgodkännande hos den
granskande myndigheten i Europa och i ett
antal större sjöfartsnationer i Asien.
Holdingbolaget i Göteborgs universitet
beslutade i juni att avyttra största delen av sitt
innehav i I-Tech då deras fokus är att investera
och affärsutveckla nystartade bolag i mycket
tidiga faser för att sedan överlåta till andra
intressenter. Intresset från befintligare ägare

att förvärva aktier var stort och samtliga aktier
såldes inom ägarkretsen.
I-Tech har av Svenska Institutet (SI) utsetts till
ett av Sveriges 20 hetaste innovationsföretag.
Det kommer innebära en världsomfattande
utställningsturne med start i november i USA.

Efter rapportperiodens utgång
I juli genomfördes en företrädesemission i
Mintage Scientific AB (publ) . Omkring 58
procent, motsvarande 6,9 MSEK tecknades av
befintliga aktieägare samt genom teckning
utan företräde. Resterande delen,
motsvarande omkring 5 MSEK tecknades
genom garantiåtagande. Efter det att
företrädesemissionen registrerats hos
Bolagsverket kommer antalet aktier i Mintage
Scientific att uppgå till 33 807 765 och
aktiekapitalet kommer att uppgå till 1 690 388
kronor.
I-Tech har erhållit registreringsgodkännande
för Selektope i Sydkorea samt Japan. I Japan
gäller godkännandet för försäljning med en
begränsning på maximalt 1 ton per år.

Redovisningsprinciper

Denna redovisning har följt normerna i BFNAR 2007:1 (frivillig delårsrapportering). Denna
redovisning har ej granskats av revisor.

Kontakt

Göran Wessman, VD, 0708-161 450, goran.wessman@mintage.se
Per Jansson, vVD, 0709-174 746, per.jansson@mintage.se
Mintage Scientific AB
Haraldsgatan 5
413 14 Göteborg
Tel: 031-788 05 60
Org.nr: 556680-3804
www.mintage.se
info@mintage.se
Göteborg den 28 september
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