Mintage Scientific AB (publ) januari-juni 2013 (koncern)
Första halvåret 2013 (6 månader)





Resultat efter finansiella poster blev 414 KSEK (-1 071 KSEK)
Rörelseresultatet blev -1 137 KSEK (-1 215 KSEK)
Den 30 juni uppgick antalet aktieägare till drygt 500 och antalet aktier till 34 282 263 i
Mintage Scientific
I-Tech: I början av året genomförde I-Tech två nyemissioner som totalt inbringade bolaget ca
8,8 MSEK. I-Tech beviljades även ett villkorslån från Energimyndigheten om 8 MSEK varav 5,5
MSEK betalats ut i första rundan

Efter rapportperiodens utgång


Mintage Scientific har kallat till extra bolagsstämma för att ta beslut om att genomföra en
nyemission. Emissionen planeras till november.

VD Göran Wessman kommenterar
Våra två projektbolag fortsätter att utvecklas väl och detta i nära samverkan med forsknings- och
utvecklingscentra på universitet och hos industriella aktörer runt om i världen.
I-Techs produkt, som säljs under varumärket Selektope®, har nu testats på båtar och fartyg under
längre tider och med allt mer övertygande resultat. Parallellt har I-Tech etablerat kontakter med
färgtillverkare, redare, varv och andra aktörer i marknaden. Genom direktkontakter och deltagande i
mässor och konferenser har vi nått ut med vårt budskap om Selektope som en miljövänlig och
kostnadseffektiv produkt för att förhindra påväxt av havstulpan. Efter flera års handläggning har nu
den Brittiska kemikaliemyndigheten slutfört granskningen av I-Techs registreringsdossier för
Selektope och tillstyrker godkännande enligt EU direktivet för biocider. En första produktionscykel i
pilotskala färdigställs under hösten och fullskalig produktion beräknas starta våren 2014. Kort sagt, vi
förbereder som bäst marknadsintroduktion av Selektope.
Vicore Pharmas första produkt är en läkemedelskandidat och har arbetsnamnet C21. Ett mycket
omfattande prekliniskt program genomförs i samverkan med ett 20-tal universitetsanknutna
forskningscentra runt om i världen. Dessa centra är oftast specialiserade på vitt skilda
indikationsområden för C21. Resultaten är dock näst intill samstämmiga och visar på möjligheten att
stimulera AT2 typ II receptorn till terapeutisk nytta för en rad olika sjukdomstillstånd.
Förmågan till samverkan mellan externa aktörer och bolagens egna organisationer är en av de
främsta orsakerna till våra framgångar i I-Tech och Vicore Pharma under de gångna åren och vi ser
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fram emot ett fortsatt nära samarbete med våra framtida avnämare inom såväl det marina området
som inom medicin.

Mintage Scientific AB (publ)
Mintage Scientific är ett holding- och managementbolag som agerar som aktiv ägare i hel och
delägda företag inom ”life science” och ”clean tech”. Mintage Scientific bistår de rörelsedrivande
innehaven på konsultbasis med såväl ledning som finansiell och operativ kompetens. Mintage
Scientific ska ta tillvara de upparbetade värdena i innehaven genom att aktivt exploatera och
realisera värdena samt fortsatt förvalta och förnya tillgångarna.
Halvåret 2013
Resultat efter finansiella poster blev 414 KSEK. Moderbolagets resultat efter finansiella poster
uppgick till 88 KSEK.

Medarbetare
Antalet medarbetare i moderbolaget uppgick till 3 personer den 30 juni, 2013. Intressebolaget I-Tech
hade 4 anställda och dotterbolaget Vicore Pharma ingen anställd.

Aktien
Den 30 juni uppgick antalet aktieägare till drygt 500 och totala antalet aktier till
34 282 263 i Mintage Scientific.

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 AT2receptorn 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 uppkommer som resultat av exempelvis högt
blodtryck, diabetes och andra livsstils- och åldersrelaterade sjukdomstillstånd eller autoimmuna
sjukdomsprocesser. Den vävnadsgenerativa effekten som dokumenterats kan förväntas stödja
läkningsprocesser också efter trauman.
Under första halvåret 2013 har ytterligare vetenskaplig data med goda resultat kring C21 publicerats.
Den sammantagna vetenskapliga dokumentationen har börjat väcka intresset hos
läkemedelsindustrin. Även viktiga akademiska institutioner har uttryckt ett starkt intresse att
genomföra klinisk utveckling med Vicore Pharmas substanser. Genom den föreslagna nyemissionen i
Mintage Scientific kommer medel säkerställas för att avsluta de prekliniska undersökningar som
krävs för att kunna utveckla C21i klinik.

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 antifoulingteknologi baserad på medetomidin. Bolaget har
patenterat biociden medetomidin som påväxthämmande medel. Selektope® verkar redan vid doser
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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).
I-Tech fortsätter att utvecklas väl. Inom det europeiska Biociddirektivet har företaget erhållit
utvärderingen av Selektope från den brittiska myndigheten som utvärderar substansen för
användning i EU. Rapporten är det första steget i godkännandeprocessen och en viktig milstolpe i
företagets utveckling. Företagets ledning är särskilt tillfredsställd med utvecklingen hos inflytelserika
och viktiga redare som tagit ett aktivt intresse för teknologin och som erbjuder sina fartyg för
testmålning inför kommande produktlanseringar. Särskilt i de viktiga asiatiska marknaderna i Japan
och Sydkorea har produkten mötts av ett stort intresse och ett intensivt utvecklingsarbete pågår hos
ledande marina färgföretag.

Efter rapportperiodens utgång
Mintage planerar att genomföra en nyemission med företräde för nuvarande aktieägare under
november månad förutsatt bolagsstämmans godkännande. Medlen från emissionen kommer till
största delen att gå till att slutföra de prekliniska stegen i dotterbolaget Vicore Pharma.

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 30 oktober, 2013
Mintage Scientific AB (publ)

Styrelsen
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