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Resultat efter finansiella poster blev -2,4 MSEK
Nyemissionen i januari blev fulltecknad och tillförde bolaget 5,6 MSEK.
Vicore Pharma beviljades ett EU bidrag om 5 MSEK under en 18-månadersperiod för
utvecklingsinsatser med krav på motfinansiering. Parallellt fick Vicore Pharmas
forskningspartner i Berlin 7 MSEK utan krav på motfinansiering.
Volvo Technology Transfer fullgjorde sitt åtagande om totalt 12 MSEK i I-Tech genom en
kapitalinjektion på 3 MSEK.

Efter rapportperiodens utgång
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Nyemissionen som stängdes i augusti blev fulltecknad och tillförde bolaget 5,6 MSEK.
1 MSEK som del av den skuld på 2,5 MSEK, som kvarstod sen avskiljningen från dåvarande
Vita Nova Ventures, kommer att kvittas genom kvittningsemission. Återstående del av
skulden återbetalas.
I-Tech inledde flerårstester på fartyg. Bl.a. Wallenius biltransportsfartyg Falstaff.
Vicore Pharma förstärker den prekliniska plattformen med ytterligare bekräftelse på den
antiinflammatoriska verkningsmekanismen, nu på indikationer som Multipel Skleros och
Reumatoid Artrit.

Mintage Scientific (”Mintage”) är ett Göteborgsbaserat holding- och managementbolag
verksamt inom life science området. För tillfället äger Mintage andelar i och driver de två
innehaven Vicore Pharma AB (”Vicore Pharma”) och I-Tech AB (”I-Tech”). Båda har sitt
ursprung i den akademiska världen, men drivs sedan ett tiotal år som industriella
utvecklingsprojekt på kommersiella villkor. Projektbolagen delar expert och
ledningsfunktion i Mintage.
Nuvarande och tidigare ägare i Mintage har tillsammans med olika offentliga
bidragsfinansiärer sammanlagt investerat över 200 mkr i de båda projekten, därav ca 40
mkr sedan december 2008. Under senaste 12 månaderna har nuvarande ägare investerat
16,8 mkr direkt i Mintage i samband med köpet av aktier och genom nyemissioner i januari
och aug 2010.
Mintage strävar efter att genom förvärv kunna knyta nya projekt till gruppen.
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VD kommenterar första halvåret 2010
Första halvåret 2010 har Mintage etablerat sig som ett bolag med personella resurser och
finansiering för att samordna en självständig ägar-, lednings- och expertorganisation. Denna
skräddarsys för att arbeta med kommersialisering av life science-baserade produkterbjudanden med
akademisk förankring. Resultat efter finansiella poster blev för första halvåret -2,4 MSEK. I resultatet
ingår Mintage del av förlusten i intressebolaget I-Tech AB, netto -0,5 MSEK. Utfallet överensstämmer
med ledningens prognos.
I januari tillfördes 5,6 MSEK genom en till aktieägarna riktad nyemission. Efter rapportperioden, i
augusti, genomfördes ännu en riktad emission med samma volym och villkor i övrigt som den i
januari. Denna blev också fulltecknad och kommer att tillföra bolaget ca 5,6 MSEK. Därmed har hela
mandaten från den extra bolagsstämman i november 2009 utnyttjats. Pengarna används för den
löpande verksamheten i Mintage och dess dotterbolag Vicore Pharma. 1 MSEK har reserverats för en
planerad bryggfinansiering i I-Tech där Mintage kommer att investera en tredjedel medan övriga
större finansiärer bidrar med två tredjedelar.
Den skuld på ca 2,5 MSEK i Vicore, som legat kvar till tidigare moderbolag sedan uppdelningen,
motsvaras av specifika kostnader för drift av Vicore under perioden april-november 2009. Häri ryms
bl.a. större poster för omkostnader att säkra patent i USA. Förväntan från fordringsägaren att
reglera denna skuld kommer att tillgodosetts genom kapitaltillskotten i en kvittningsemission under
hösten till samma villkor som den nyss genomföra företrädesemissionen.
I februari meddelade det EU-finansierade forsknings- och utvecklingsprogrammet Eurostars att man
i samverkan med Vinnova bifallit den ansökan om finansiering som Vicore, tillsammans med
forskningspartners vid Charité Institutet i Berlin, inlämnade i augusti 2009. Förutsatt minst lika stor
motfinansiering från företagets sida, tillförs Vicore ca 5 MSEK under en 18-månadersperiod för att
bekosta utvecklingsinsatser. Parallellt beviljade Eurostars, genom det tyska forskningsministeriet,
motsvarande ungefär 7 MSEK till Charité gruppen för fortsatt forskning kring Vicore
läkemedelssubstanser.
Redan 2008 erhöll I-Tech 4,8 MSEK från Vinnova-programmet ”Forska & Väx”. Detta för att utveckla
fritidsbåtsfärg i samverkan med Volvo Penta. Ytterligare EU-medel har under senaste året beviljats
till samarbetspartners till I-Tech i arbetet medutveckling av tonnagefärg. Dessa medel kommer delvis
I-Tech tillgodo i samband med provmålningar med SelektopeTM på stora fartyg.
Jag ser de beviljade bidragen som ett kvitto på våra teknologiers kvaliteter och möjligheter och på
det goda samarbetet med etablerade forskarkonsortier inom akademi och utvecklingsresurser inom
industrin.
Parallellt med att söka medel från offentliga källor, bedrivs arbetet att tillföra Mintage, I-Tech och
Vicore nytt riskkapital genom riktade nyemissioner i respektive bolag. Att attrahera medel från
marknaden för institutionellt och strukturerat kapital i riskkapitalbolag eller från industriella
samarbetspartner är resurskrävande och tidsmässigt långa processer. I sakens natur ligger att de
oftast sker under sekretess varför återrapportering till publika rapporter som denna normalt måste
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ske i efterhand. Jag kan dock bekräfta intensiv aktivitet och att en rad nya och gamla kontakter med
potentiella partners har vitaliserats och att det i många fall lett till omfattande engagemang.
Utvecklingen i I-Techs och Vicores operativa verksamheter är också mycket glädjande och tacksamt
att delta i. I-Tech är på allas läppar inom sitt verksamhetsområde och har nu samverkansavtal om
utveckling av produkter eller diskuterar sådana avtal med alla större aktörer inom den marina
färgindustrin. Kontakterna med slutkunder, d.v.s. rederinäringen börjar också bli alltmer etablerade.
Resultaten har också uppmärksammats av tänkbara blivande finansiärer.
För att stärka kompetensbasen har Vicore under första halvåret breddat sitt samarbete med
Institutionen för läkemedelskemi i Uppsala samtidigt som det fortsatt produktiva arbetet med den
prekliniska avdelningen CCR vid Charité Institutet i Berlin förstärker och utvidgar kunnandet om C21.
Under första halvåret har nya studier bekräftat och förstärkt fynden från tidigare studier som
entydigt visar på en generell antiinflammatorisk och en, i jämförelse med obehandlade grupper,
förbättrad vävnadsregenerativ effekt som visat sig i bättre utläkning av organskada eller snabbare
återväxt av skadad nervvävnad.
Vicore är i en mycket tidigare fas i sin kommersiella mognad än I-Tech. Det är därför också högre
risker och mycket större kostnader förknippade med den vidare läkemedelsutveckling som Vicore
bedriver. Detta gör också att det är långt svårare att finna och intressera lämpliga partners att gå in
med riskkapital. Trots detta har Vicore lyckats skapa intresse genom de goda och publicerade
prekliniska resultat som presenterats. Senast i ett uppmärksammat seminarium i Uppsala i juni 2010.
Inför hösten ser jag fram emot att kunna knyta nya aktörer till bolagen i Mintage-gruppen. När detta
sker kan projektbolagen få en allt självständigare roll i förhållande till Mintage. De resurser som kan
komma att frigöras i Mintage kan då möjliggöra för bolaget att ge sig i kast med intressanta nya
projekt som finns i vår närhet.
För detta ändamål avser styrelsen att utnyttja mandatet från årsstämman att resa ytterligare kapital
inom en snar framtid.
Utvecklingen i Mintage, sen ombildningen av ägarstrukturen för snart ett år sedan, har varit mycket
positiv och bolagets förmåga att utveckla och skapa värden i projektbolag står inför sitt bekräftande.
Jag vill tacka alla gamla och nya aktieägare som gett oss sitt stöd i de upprepade emissionerna och
ser med tillförsikt an ett spännande andra år i Mintage.
Göteborg den 15 september, 2010
Göran Wessman, VD
Mintage Scientific AB (publ)
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