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FÖRSTA HALVÅRET 2015 (6 MÅNADER)
•

Resultat efter finansiella poster blev -2 237
KSEK (1 790 KSEK)

•

Rörelseresultatet blev -2 220 KSEK (-3 013 KSEK

•

Den 30 juni uppgick antalet aktieägare till ca
500 och antalet aktier till 81 203 599 i Mintage
Scientific

•

Mintage Scientific genomför en nyemission som
inbringar ca 10 Mkr till Bolaget.

•

Mintage Scientific avnoterar sin aktie på
Alternativa aktiemarknaden med anledning
av kommande notering på NASDAQ OMX First
North under hösten 2015.

VD PER JANSSON KOMMENTERAR

Verksamheterna i Vicore Pharma och I-Tech har mött
flera viktiga milstolpar under det första halvåret 2015. För
I-Techs del handlar det om att EU-kommissionen godkänt
företagets produkt, Selektope®, för användning inom EU
och om att det japanska multinationella färgföretaget
Chugoku Marine Paint lagt en första kommersiell order
för Selektope. För Vicore Pharmas del handlar det om att
företagets läkemedelskandidat C21 är färdigdokumenterad för att kunna prövas på människa. För bägge bolagen
stundar ett spännande och utmanande kommande halvår.
Vi har gradvis kunnat konstatera att vår lokalisation till
Astra Zenecas Bioventurehub där vi samsas med flera
andra läkemedelsutvecklingsföretag som befinner sig i
ungefär samma utvecklingsstadium som vi själva är en
väldigt fruktsam miljö för våra verksamheter. Informella
diskussioner med representanter för andra utvecklingsföretag paras med formella möten med specialistfunktioner som AstraZeneca välvilligt ställer till förfogande och
sammantaget erbjuder dessa kontakter en accelererande
kunskapsutveckling för framförallt Vicore Pharmas verksamhet.

MINTAGE SCIENTIFIC AB (PUBL)
Mintage Scientific är ett holding- och managementbolag
som agerar som aktiv ägare i hel- och delägda företag
inom läkemedelsutveckling och miljöteknik. Mintage
Scientific bistår i första hand Vicore Pharma med såväl
ledning som finansiell och operativ kompetens. Mintage
Scientific ska ta tillvara de upparbetade värdena i innehaven genom att aktivt exploatera och realisera dessa
samt fortsatt förvalta och utveckla tillgångarna.
Mintage Scientific har idag två innehav, det helägda dotterbolaget Vicore Pharma samt 17% ägarandel i I-Tech AB

Halvåret 2015

Resultat efter finansiella poster blev -2 237 KSEK. Modebolagets resultat efter finansiella poster uppgick till -1
029 KSEK. Mintage Scientific genomförde en nyemission
om 12 639 073 aktier till en kurs om 0,80 kr per aktie.
Totalt inbringade emissionen ca 10 mkr. Mot bakgrund av
en kommande notering på NASDAQ OMX First North under hösten 2015 beslutade styrelsen att avnotera
Mintage Scientifics aktie från Alternativa aktiemarknaden
i juni 2015.

Medarbetare

Antalet medarbetare i moderbolaget uppgick till 2
personer den 30 juni, 2014. Intressebolaget I-Tech hade 5
anställda och dotterbolaget Vicore Pharma 1 anställd.

Aktien

Den 30 juni uppgick antalet aktieägare till ca 500 och
totala antalet aktier till 81 203 599 i Mintage Scientific.
www.mintage.se

VICORE PHARMA AB

I-TECH 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 är substansen
nu färdigdokumenterad för att prövas på människa.
Företaget planerar att som första kliniska ansats pröva
C21 för behandling av idiopatisk lungfibros, en allvarlig
lungsjukdom där bedömningen är att de goda antifibrotiska egenskaperna demonstrerade av C21 kan positivt
påverka sjukdomen.

Påväxt(eng:fouling) av framför allt havstulpaner 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. Selektope® verkar redan vid dosering om några
promillen av den kopparmängd som krävs för att få en
motsvarande antifoulingeffekt.

Under det gångna halvåret har arbetet i bolaget varit
inriktat på att förbereda bolaget läkemedelskandidat C21
för kliniska prövningar. Ett samarbete har inletts med
SP Process Development (SPPD), ett dotterbolag inom
SP-koncernen beläget i Södertälje. SPPD har uppdragits
att syntetisera C21 med sådan kvalitet som erfordras för
användning på människa samt att utveckla en första klinisk beredning för intagande av läkemedlet genom munnen. Samarbetet med SPPD fungerar bra och prövningsprodukten kommer färdigställas under hösten varefter
den första kliniska prövningen (Fas I på friska frivilliga) kan
påbörjas före årsskiftet.
I juni anställdes en resurs inom Regulatory Affairs för att
arbeta med den regulatoriska och kliniska informationen
för C21.
Flera av de akademiska centra med vilka Vicore Pharma
samarbetar är intresserade av att utveckla samarbetet till
att omfatta även kliniska prövningar. Diskussioner kring
sådana samarbeten pågår för närvarande.
På affärsutvecklingssidan har bolaget ledning fortsatt
söka kontakt med läkemedelsindustrin med syfte att intressera denna för licensaffärer. Det råder ett generellt
stort intresse för läkemedelssubstanser med förmåga att
påverka fibrossjukdomar inom industrin och flera stora licensaffärer har genomförts under det senaste året. Även
i Vicore Pharma har vi noterat ett signifikant industriellt
intresse för C21 för fibrosbehandling.
www.vicorepharma.se

I-Tech har under första halvåret levererat sin hitintills
största order till värdens näst största färgtillverkare, Chugoku Marine Paints. Ordern är kopplad till lansering av
en ny produkt riktad mot nybyggnationer av stora fartyg
för att skydda dessa under tiden slutmonteringarna görs
medan fartyget ligger vid kaj. Under samma period har
ytterligare ordrar mottagits för leveranser senare under
året. I syfte att bygga upp bolagets industriella struktur
och leveransförmåga har en nyrekrytering genomförts till
rollen COO (Chief Operation Officer). Valet föll på den internationellt meriterade Oliver Weigenand med mångårig
erfarenhet från biocidprodukter inom det multinationella
kemiföretaget Lanxess med Tyskland som hemmabas.
Oliver har under senare tid arbetat uteslutande med industriella frågor och har även ansvarat för Lanxess marina
portfölj av biocider.
I-Tech har även under perioden arbetat aktivt med att
förnya och förbättra sin externa kommunikationsplattform i syfte att förtydliga nyttan med produkten, professionalisera intrycket och att särskilja produkten och
bolaget från konkurrenter i takt med att bolaget passerar
viktiga milstolpar.
www.i-tech.se

EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG
Som en konsekvens av verksamheternas utveckling
och de möjligheter som därigenom erbjuds för att
medge för allmänheten att ta del av vår utveckling har
styrelsen beslutat att notera Mintage Scientific
aktien på NASDAQ OMX First North från december
2015. I samband med noteringen kommer en nyemission genomföras för att finansiera den vidare utvecklingen av Vicore Pharma. Som del av förberedelserna
för denna notering har styrelsen föreslagit en sammanläggning av aktien 1:10 där aktieägarna beslutar vid
extra bolagsstämma den 14:e september. Styrelsens
förslag bygger på övertygelsen att en mindre aktiestock
och därmed ett högre pris per aktie underlättar för den
kommande handeln.

Styrelsen har vidare föreslagit att byta namn på moderbolaget från Mintage Scientific till Vicore Pharma
Holding för att för omvärlden tydliggöra att verksamhetsfokus kommer ligga på utvecklingen av Vicore
Pharma hädanefter. Även namnbytet är föremål för
beslut av extra bolagsstämma som kommer hållas 28
september.
I-Tech: EU:s organ för biocidprodukter (Biocides product
directive) röstade positivt för I-Techs substans
Selektope och den är därmed godkänd för användning i
EU. Beslutet verkställs den 1:a januari 2016 och därmed
blir Selektope en av endast tre substanser som kvalificerar sig för att ingå i de stora färgbolagens produkter i
syfte att motverka påväxt av skalbyggare.

FINANSIELLA RAPPORTER
Resultatrapport i sammandrag
Koncernen

Jan-Juni

Jan-Juni

Jan-dec

2015

2014

2014

Nettoomsättning

341

496

851

Aktiverat arbete för egen räkning

360

360

720

2

3

7

703

859

1578

Övriga externa kostnader

-1604

-2333

-4042

Personal och styrelse

-1273

-1145

-2464

-2

-18

-36

0

-376

-376

-2923

-3872

-6918

-2220

-3013

-5340

0

4908

19081

KSEK
Rörelsens intäkter m.m.

Övriga rörelseintäkter
Rörelsens kostnader

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar
Förlust/utrangering inventarier
Andel i intresseföretags resultat

Rörelseresultat

-44

Resultat från finansiella investeringar
Resultat från andelar i I-Tech AB
Ränteintäkter
Räntekostnader

Resultat efter finansiella poster
Skatt
Resultat

51
-17

-105

-105

-17

4803

19027

-2237

1790

13687

-

-

-

-2237

1790

13687

MINTAGE SCIENTIFIC, BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG
Balansräkning i sammandrag
Koncernen

Jan-Juni

Jan-Juni

Jan-Dec

2015

2014

2014

39,699

33,092

37,105

13

77

58

Finansiella anläggningstillgångar

20,110

5,936

20,110

Summa anläggningstillgångar

59,822

39,105

57,273

59

0

33

0

59

59

Övriga fordringar

261

189

147

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

116

216

146

Kassa och bank

5,000

8,185

1,710

Summa omsättningstillgångar

5,436

8,649

2,095

65,258

47,754

59,368

KSEK
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångare

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Kundfordringar, intressebolag

SUMMA TILLGÅNGAR
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital

4,060

3,428

3,428

Fritt eget kapital

57,453

38,370

50,268

Summa eget kapital

61,513

41,798

53,696

1,978

1,978

1,978

0

0

0

Avsättningar
Uppskjuten skatt
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut

0

1,500

Leverantörsskulder

560

2,917

562

Övriga skulder

128

97

176

0

0

0

1,079

964

1,456

1,767

3,978

3,694

65,258

47,754

59,368

Skulder intresseföretag
Upplupna kostnader

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

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

KONTAKT
Per Jansson, VD, 0709-174 746, per.jansson@mintage.se
Mintage Scientific AB
c/o Astra Zeneca
Pepparedsleden 1
431 83 Mölndal
Tel: 031-788 05 60
Org.nr: 556680-3804
www.mintage.se
info@mintage.se

Göteborg, 15 september 2015

Mintage Scientific AB (publ)

Styrelsen

