Mintage Scientific AB bokslutskommuniké 2012 (koncern)

Sammanfattning
Fjärde kvartalet 2012



Resultat efter finansiella poster blev -1 233 KSEK (-337 KSEK)
Rörelseresultatet blev -1 164 KSEK (86 KSEK)

Januari-december 2012



Resultat efter finansiella poster blev -2 983 KSEK (-179 KSEK)
Rörelseresultatet blev -2 975 KSEK (-2 841 KSEK)

Väsentliga händelser under 2012
Mintage Scientific




En kvittningsemission om 474 498 aktier (545 673 kr) genomfördes med Mikael Lönn
sommaren 2012. Syftet med emissionen var att avlägsna Mikael Lönns fordran på Bolaget
som härstammar från hans garantiåtagande i samband med en företrädesemission
sommaren 2011.
Mintage Scientific tecknar sig för 1 024 390 aktier (2 100 KSEK) vid nyemission i I-Tech.

Vicore Pharma



Vicore Pharma erhåller bidrag från Fast Forward om ca 530 000 USD som betalas ut under en
18 månaders period. Bidraget kommer att användas till att utveckla AT2 receptor agonister
för behandling av Multipe Skleros (MS)
Stort antal vetenskapliga artiklar publiceras under året som upprepat påvisar potentialen hos
AT2 receptor agonister genom C21 vid ett flertal indikationer.

I-Tech




I-Tech genomför en företrädesemission om ca 8 300 KSEK i februari 2012.
I-Tech erhåller EU-bidrag från Eco-Innovation om ca 600 000 EUR som kommer att betalas ut
under en 2-årsperiod. Bidraget kommer att användas till de slutliga utvecklingsstegen för
Selektope®
Som ett led i bolagets utveckling har man anställt en Business Development Director i
november.
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Väsentliga händelser efter periodens utgång




I-Tech genomför en företrädes- och en nyemission i februari och mars. Emissionen beräknas
inbringa ca 8 000 KSEK. Mintage Scientific deltar ej vid denna emission
I-Tech beviljas ett villkorslån om 8 000 KSEK från Energimyndigheten i februari
Tidskriften Nature publicerar en generell artikel som till stor del handlar om C21 och AT2
receptorn

Kalender
Årsstämma 2013 äger rum den 11 juni i Göteborg. Årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig på
Mintage Scientifics hemsida v. 21.

VD Göran Wessman kommenterar
De två kärninnehaven 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.
I-Tech Affärsutvecklingen har utvecklats väl under året. Bolaget tecknade vid halvårsskiftet ett
långtidskontrakt om tillverkning av biocidsubstansen med kemiföretaget Cambrex i Karlskoga. Detta
avtal säkerställer myndigheternas och våra krav på kvalitetssäkring, kostnadseffektivitet och
produktförsörjning. Ett första mål för affärsutvecklingen nu och framåt är att vidareutveckla
kontakter och samarbeten med globalt verksamma aktörer som marina färgföretag, redare och
andra båtägare. Ett flertal projekt, som drivs tillsammans med färgindustrin och rederier avser
provmålningar av fartyg alltifrån fritidsbåtar till oceangående fartyg av olika karaktär. Intresset för
Selektope® som ersättning till koppar som biocid i bottenfärger drivs på av de höga och volatila
kopparpriserna. Dock väntar vi fortsatt på att HSE ska färdigställa sin rekommendation att godkänna
Selektope® till övriga medlemsländer i EU (Competent Authority Report ”CAR”). HSE har bekräftat att
man kommer föreslå godkännande av Selektope för marin användning till EU-kommisionen under
2013. Selektope® har sedan tidigare myndighetsgodkännande i Syd-Korea och Japan.
Vicore Pharmas affärsutveckling är svårare att synliggöra på ett kortfattat sätt. Låt mig bara
konstatera att antalet engagerade akademiska forskningscentra som aktivt arbetar med C21 växer
exponentiellt under de senaste 12 månaderna. Det upparbetade kunskapsvärdet har blivit alltmer
känt genom presentationer på kongresser, symposier och ett stort antal publikationer i vetenskaplig
press. Budskapet och har nu också nått ut populärvetenskapligt. Det kan förtjänas att nämna en
översikt i den välrenommerade Nature om potentiella kardiovaskulära behandlingsmöjligheter med
C21. Vi gläds också åt att det tidigare annonserade samarbetsprojektet med Fast Forward
undertecknats under hösten och det kontrakterade utvecklingsarbetet i samverkan med Institutionen
för läkemedelsutveckling vid Uppsala universitet och Charité universitätsmedizin, Berlin har kommit
igång. Projektets mål är att utveckla nya substanser med C21s egenskaper med i tillägg ha en
förmåga att penetrera en intakt blodhjärnbarriär. Detta för att kunna behandla åkommor i centrala
nervsystemet ex. vis. Multiple Skleros ”MS”. För att fortsätta driva och utveckla verksamheten i Vicore
Pharma behöver nytt kapital tillföras.
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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.
I samband med avyttring ska såväl aktieägarnas legitima rätt till utdelning som fortsatt kapitalbehov
i återstående projekt beaktas.
Mintage Scientific har idag två innehav, intressebolaget I-Tech (30% ägarandel den 31 dec, 2012) och
dotterbolaget Vicore Pharma (100% ägarandel den 31 dec, 2012).

Fjärde kvartalet 2012
Resultat efter finansiella poster blev -1 233 KSEK. Moderbolagets resultat efter finansiella poster blev
-59 KSEK.

Helåret 2012
Koncernresultatet efter finansiella poster uppgick till -2 983 KSEK. Årets resultat har belastats med
-1 194 KSEK vilket utgör Mintage andel av intressebolaget I-Techs förlust samt övriga externa
kostnader på –2 975 KSEK som till största delen omfattar lokal- och konsultkostnader. Moderbolagets
resultat efter finansiella poster är -86 KSEK.
Mintage Scientific tecknade sig för 1 024 390 aktier vid nyemissionen i I-Tech i februari 2012.
Per Carendi avslutar sitt styrelseuppdrag i Mintage på egen begäran. Tomas Tedgren utses till ny
styrelseledamot vid extra bolagsstämma i oktober.

Aktien
Vid årsskiftet uppgick antalet aktieägare till ca 700 och totala antalet aktier till 34 282 263 i Mintage
Scientific. Nedan listas de största aktieägarna och deras eventuella förhållande till Mintage Scientific.
Namn
PROTEM WESSMAN
Göran Wessman, VD och styrelseledamot
A+ SCIENCE HOLDING
LÖNN, MIKAEL
STENBERG, KJELL, styrelseledamot
ERIKSAM INVEST AKTIEBOLAG
BD MEDICAL CONSULTING AB,
Björn Dahlöf, styrelseledamot
JANSSON, PER, vice VD
ÖVRIGA AKTIEÄGARE (CA 700)
TOTALT

Innehav
8 280 117

Innehav %
24%

6 559 094
4 889 290
3 418 088
2 393 157

19%
14%
10%
7%

1 776 525
810 968
5 715 109
34 282 263

5%
2%
17%
100%

Medarbetare
Antal medarbetare uppgick till 3 personer i moderbolaget den 31 december 2012. Intressebolaget
I-Tech hade 4 anställda och dotterbolaget Vicore Pharma ingen anställd.
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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
sjukdomsprocesser. Den vävnadsgenerativa effekten som dokumenterats kan förväntas stödja
läkningsprocesser också efter trauman.
2012 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; njursjukdomar och ryggmärgsskador. Vi har märkt av en ökad
efterfrågan från forskare världen över som vill utföra studier med C21 och det kan vi till stor del tacka
våra forskningspartners i Berlin, Uppsala och numera ett stort antal centers över världen som mycket
entusiastiskt presenterar C21´s effekter vid konferenser och möten.
Vicore Pharma har tillsammans med forskningspartners vid Uppsala Universitet och Charité
Universitätsmedizin i Berlin tilldelats ett bidrag om ca 530 000 USD från Fast Forward LLC. Bidraget
finansierar utvecklingen AT2-agonister för behandling av Multipel Skleros (MS). Bidraget betalas ut
under en 18 månadersperiod från oktober 2012.
Vi har under hösten knutit Anders Ljunggren till företaget som konsult. Anders har lång erfarenhet
från läkemedelsbranschen och stora kunskaper om AT2 receptorn och RAS systemet. Anders kommer
att agera som vår produktexpert vid kontakter med läkemedelsbolag och andra aktörer.
Det allmänt kärva ekonomiska klimatet och den försiktighet som råder bland stora aktörer vad gäller
investeringar i forskningsbolag främst inom läkemedelsbranschen speglar även av sig på Vicore
Pharma och vår utveckling. Vårt mål att påbörja fas I studier under 2012 har fått läggas på is och
fokus har istället legat på att slutföra de sista prekliniska undersökningarna. Vi hyser dock stora
förhoppningar om att finansiering kommer att lösa sig under 2013 och arbetar på flera möjliga vägar
att gå.

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 antifouling teknologi baserad på medetomidin. Bolaget har
patenterat Selektope® 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 acceptabelt av kemikaliemyndigheterna som ansvarar för BPD (Biocidal Products
Directive) inom EU under 2013.
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I-Tech har haft en fortsatt positiv utveckling under 2012. Fokus har till största delen legat på att
slutföra de sista stegen för att erhålla registreringsgodkännande i EU och för andra marknader. EUprocessen har blivit mera långdragen än företagsledningen beräknade när ansökan lämnade in under
2009. Den långa handläggningstiden förklaras till största delen av att utvärderingsgrunderna för
marina biocider inte varit fullt ut fastlagda av länderna inom EU till nyligen. I-Tech:s ledning beräknar
nu emellertid att de första godkännandestegen för EU kommer genomföras under 2013 vilket
väsentligen kommer förbättra företagets affärsposition.
I-Tech genomförde en företrädesemission om 8 300 KSEK i början av 2012 för att finansiera
produktionskostnader och kostnader förenade med registreringsförfarandet.
Ett produktionsavtal för tillverkning av Selektope har ingåtts med en svensk leverantör och en första
större batch är under tillverkning.
Bolaget har tilldelats ett EU bidrag från Eco-Innovation om ca 600 TEUR och som kommer att betalas
ut under en 2-årsperiod. Bidraget kommer att användas till kliniska studier och
marknadsföringsåtgärder.
I-Tech börjar nu närma sig marknadslansering och som ett led i den utvecklingen tillsattes i
november en Business Development Director med ansvar för att bygga upp och optimera
utvecklingen mot marknaden.

Resultatrapport i sammandrag
RESULTATRÄKNING

Koncernen

Moderbolaget

2012-01-01

2011-01-01

2012-01-01

2011-01-01

2012-12-31

2011-12-31

2012-12-31

2011-12-31

Rörelsens intäkter
Rörelsens kostnader

3 812
-6 787

3 743
-6 584

4 462
-4 819

4 674
-4 993

Rörelseresultat

-2 975

-2 841

-357

-319

-8

2 662

271

111

Resultat efter finansiella poster

-2 983

-179

-86

-208

Årets resultat

-2 983

-179

-86

-208

KSEK

Resultat från finansiella poster
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Balansrapport i sammandrag
BALANSRÄKNING
KSEK
TILLGÅNGAR

Koncernen

Moderbolaget

2012-12-31

2011-12-31

2012-12-31

2011-12-31

24 744
134
8 563
33 441

22 347
141
7 463
29 951

0
134
34 843
34 977

0
141
28 493
28 634

1 362
3 709
5 071

1 204
9 906
11 110

1 538
2 814
4 352

906
9 832
10 738

38 512

41 061

39 329

39 372

Eget kapital
Bundet eget kapital
Fritt eget kapital
Summa eget kapital

1 714
24 709
26 423

2 486
26 374
28 860

1 714
29 273
30 987

1 690
28 838
30 528

Avsättningar
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

2 365
7 100
2 624
38 512

2 365
7 100
2 736
41 061

7 100
1 242
39 329

7 100
1 744
39 372

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR
EGET KAPITAL OCH SKULDER
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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, mars 2013

Mintage Scientific AB (publ)
Styrelsen
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