Mintage Scientific AB bokslutskommuniké 2009
Detta är bolagets första år som koncern. Därför kan inga jämförelsetal upprättas.

Fjärde kvartalet 2009
•
•
•
•
•

Resultat efter finansiella poster blev 384 KSEK
Rörelseresultatet blev -1 041 KSEK
Blev ett självständigt bolag genom avyttring från Vita Nova Ventures
I-Tech har fått ”completeness check” på inlämnad registrering
Vicore Pharma har fått en artikel publicerad i ”Hypertension”

Januari-december 2009
•
•

Resultat efter finansiella poster blev 96 KSEK
Rörelseresultatet blev -1 170 KSEK

Efter rapportperiodens utgång
•
•

•

Nyemissionen i januari blev fulltecknad och tillförde bolaget ca 5,6 MSEK.
Vicore Pharma har beviljats ett EU bidrag om 5 MSEK under en 18 månadersperiod för
utvecklingsinsatser förutsatt att minst lika stora medel tillförs från Vicores sida. Parallellt fick
Vicores forskningspartner i Berlin 7 MSEK utan krav på medfinansiering
Volvo Technology Transfer har fullgjort sitt åtagande om totalt 12 MSEK i I-Tech genom en
kapitalinjektion på 3 MSEK

VD Göran Wessman kommenterar
”Den sedan år tillbaka planerade delningen av Vita Nova Ventures – koncernen slutfördes i oktober
2009 när 51 % av aktierna i Mintage Scientific köptes ut genom en försäljning med företräde till
aktieägare i Vita Nova Ventures. Denna utförsäljning följdes av beslut i bolagsstämma den 17
november att genomföra en nyemission med avsikten att skaffa fortsatt rörelse- och
investeringskapital till Mintage Scientific. Emissionen genomfördes i januari 2010.
Det är en stor utmaning för styrelse, medarbetare och inte minst mig själv att fortsatt få möjligheten
att driva Mintage Scientific som ett fristående drifts- och holdingbolag. De två kärninnehaven, I-Tech
(34 %) och Vicore Pharma (100 %) har funnits i vår sfär i snart 10 år och är välkända för styrelse och
ledning. Båda bolagen har under lång tid och efter omfattande kostnader utvecklat sina respektive
teknologier så långt att det nu snarast rör sig om produktutveckling och etablering av industriella
partners för de två projekten. Verksamheten har närmare dokumenterats i det nyemissionsprospekt
som publicerades i december. Jag vill med denna bokslutskommuniké uppdatera er men framför allt
hälsa gamla och nya aktieägare välkomna på en fortsatt resa tillsammans.”
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Mintage Scientific AB (publ)

Helåret 2009

Mintage Scientific är ett holding- och
managementbolag som förvärvar och förädlar
kommersiellt omogna projekt och företag
inom ”life science”. Bolaget bistår med
finansiering, ledning och operationell
kompetens i sina portföljbolag. Mintage
Scientific ska ta tillvara sitt upparbetade värde
i portföljbolagen genom att aktivt exploatera
och realisera värdena samt fortsatt förvalta
och förnya tillgångarna.

Koncernresultat efter finansiella poster
uppgick till 96 KSEK. Motsvarande siffror för
moderbolaget är -788 KSEK.

Mintage Scientific har idag två innehav,
intressebolaget I-Tech (34,34% ägarandel) och
dotterbolaget Vicore Pharma (100%
ägarandel). I-Tech har patenterat och
registrerat en biocid att användas i marina
bottenfärger för att förhindra påväxt. Vicore
Pharma utvecklar en grupp läkemedelssubstanser med verkan på en receptor inom
Renin Angiotensin Systemet (RAS) som bland
annat reglerar inflammatoriska reaktioner och
blodtryck.

Fjärde kvartalet 2009
Resultat efter finansiella poster blev 384 KSEK.
I årets resultat ingår Mintage del av
värdeökningen i intressebolaget I-Tech AB
efter genomförda nyemissioner samt del av
förlust, netto 1 063 KSEK. Moderbolaget
resultat efter finansiella poster uppgick till
-567 KSEK.
Mintage Scientific blev ett självständigt bolag i
samband med den delvisa avyttringen från
Vita Nova Ventures i oktober. Vid en extra
bolagsstämma i november utsågs en ny
styrelse, bolaget bytte namn till Mintage
Scientific AB (f.d A+ Science Holding AB) samt
beslutade om nyemission. Prospekt togs fram
och godkändes av Finansinspektionen i
december.
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Bolaget har under året köpt Vicore Pharma av
Vita Nova Ventures för 14 MSEK och avyttrat
sina andelar i Cellectricon och Cellartis till Vita
Nova Ventures för 3,4 MSEK.
Under året tillfördes Mintage Scientific kapital
genom dels ovillkorade aktieägartillskott om
8,4 MSEK och dels ett långfristigt lån på 7,1
MSEK båda från Vita Nova Ventures.

Medarbetare
Antalet medarbetare i moderbolaget uppgick
till 2 personer den 31 december, 2009.
Intressebolaget I-Tech hade 3 anställda och
dotterbolaget Vicore Pharma ingen anställd.

Aktien
Vid årsskiftet uppgick antalet aktieägare till
drygt 500 och totala antalet aktier till
11 202 688 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 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

Under sista kvartalet 2009 publicerades ett
arbete kring de antiinflammatoriska egenskaperna i den amerikanska vetenskapliga
tidskriften ”Hypertension”. Arbetet bekräftar
bland annat att substansens förmåga att
dämpa inflammation är på samma nivå som
hydrocortison, vanligast läkemedlet som
används vid långvariga inflammationstillstånd. Resultaten styrker ytterligare de
goda farmakologiska egenskaperna
för C21 och öppnar dörren för flera nya
terapimöjligheter.
Vid en tillbakablick på helåret 2009 kan
konstateras att Vicore Pharmas
läkemedelskoncept baserat på stimulering av
AT2 receptorn har ytterligare stärkts
vetenskapligt. Vi kan samtidigt konstatera att
det är nödvändigt för företaget att kunna
självfinansiera de återstående prekliniska
undersökningarna och påföljande fas I
program.
Fas I studier kan konkluderas under 2011
förutsatt att finansiering föreligger. Inledande
diskussioner med läkemedelsbolag som är
intresserade av att delta i det fortsätta
utvecklingsarbetet har påbörjats.

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
SelektopeTM som en antifouling teknologi
baserad på medetomidin. Bolaget har
patenterat biociden medetomidin som
påväxthämmande (eng: antifouling) medel.
SelektopeTM verkar redan vid doser om 1/500del av den kopparmängden som krävs för att
få en motsvarande antifouling effekt.
SelektopeTM i dessa låga koncentrationer
förväntas bli godkända som ekologiskt
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acceptabla av biocidmyndigheten, BPD
(Biocidal Products Directive).
Under sista kvartalet 2009 erhöll företaget
bekräftelse från den brittiska registreringsmyndigheten HSE att företagets
registreringsdossier för SelektopeTM befunnits
vara komplett. Denna bekräftelse kallad
”completeness check” är en viktig milstolpe för
företagets förutsättningar att kunna
prognostisera utgången av myndighetens
granskning av Selektopes lämplighet som
marin biocid. Bekräftelsen var också den sista
investeringsmilstolpen som företaget behövde
möta för Volvo Technology Transfer (VTT) att
inbetala den tredje och sista delbetalningen.
VTT har därigenom fullgjort sitt
investeringsåtagande från december 2008 om
sammanlagt 12 MSEK.

”Completeness check” erkännandet har
öppnat nya dörrar för företaget som nu möts
som ett etablerat specialistföretag av den
marina industrin och av kemikalieindustrin.

Efter rapportperiodens utgång
I januari genomfördes en nyemission som blev
fulltecknad och tillförde Bolaget ca 5,6 MSEK.
Efter emissionen uppgår det totala antalet
aktieägare till ca 600 och det totala antalet
aktier 16 804 032.
I februari 2010 meddelade det EUfinansierade forsknings- och utvecklingsprogrammet Eurostars att man bifallit den
ansökan om finansiering som Vicore Pharma
tillsammans med forskningspartners vid
Charité Institutet i Berlin inlämnade i augusti
2009. Genom Vinnova kommer Vicore Pharma
därigenom tillföras c:a 5 MSEK under en 18
månadersperiod för utvecklingsinsatser
förutsatt att minst lika stora medel investeras
från företagets sida. Parallellt beviljade det
tyska forskningsministeriet motsvarande
ungefär 7 MSEK till Charité gruppen för
fortsatt forskning kring Vicore Pharmas
läkemedelssubstanser. Den tyska delen av
bidraget har inte krav på medfinansiering då
sökande är en vetenskaplig Institution.

Ledningen för Mintage Scientific och Vicore
Pharma ser de beviljade bidragen som ett
kvitto på teknologins möjligheter och på det
goda samarbete som etablerats
medforskarkonsortiet i Berlin.
Styrelsen har i maj 2010 beslutat att göra en
företrädesemission om högst 5,6 miljoner
aktier med stöd av bemyndigande av extra

bolagsstämma i november 2009. Information
och villkor kommer att publiceras senast i juni.
Styrelsen har också beslutat att avvakta med
notering av bolaget under våren 2010, men
ambitionen är fortfarande att så ska ske när
det anses lämpligt för bolaget och aktieägare.

Årsstämma 2010
Årsstämma 2010 äger rum den 29 juni i Göteborg. Årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig på
Mintage Scientifics hemsida vecka 24.

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

Kalender 2010
29 juni Årsstämma

Göteborg den 14 april, 2010
Mintage Scientific AB (publ)
Styrelsen
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