
 
 

 
        

 

Mintage Scientific AB bokslutskommuniké 2014 (koncern) 

 

Sammanfattning 

Fjärde kvartalet 2014   
• Resultat efter finansiella poster blev -1 758 Tkr (-1 297 Tkr) 
• Rörelseresultatet blev -1 845 Tkr (-1 222 Tkr) 

 

Januari-december 2014 
• Resultat efter finansiella poster blev 1 468 Tkr (-1 603 Tkr) 
• Rörelseresultatet blev -5 801 Tkr (-2 995 Tkr)  
 

Väsentliga händelser under 2014 

Mintage Scientific 
• Mintage Scientific, I-Tech och Vicore Pharma flyttar in I Astra Zenecas BioHub i januari. 
• I april listas Mintage Scientifics aktie för handel på Alternativa aktiemarknaden 

www.alternativa.se. 
• Mintage Scientific säljer 3 252 414 aktier i I-Tech till Pomona-Gruppen. Försäljningsintäkten 

om drygt 6,6 Mkr stärker Mintage Scientifics kassa och ska använda för utvecklingen av 
Vicore Pharma. 

• Den 30 december uppgick antalet aktieägare till drygt 600 och antalet aktier till 68 564 526 i 
Mintage Scientific.  
 

Vicore Pharma 

• Under första halvåret 2014 har företaget tillsammans med sin strategiska utvecklingspartner 
University College of London (UCL) arbetat på att bestämma klinisk inriktning för C21. Denna 
är nu bestämd till en allvarlig lungsjukdom som benämns idiopatisk lungfibros (IPF). 

I-Tech 
• I mars informerade den engelska kemikalieinspektionen (HSE) att I-Tech´s substans Selektope 

har passerat EU´s kriterier för godkännande av marina biocider.  
• I maj undertecknade I-Tech sitt första leveransavtal med det japanska färgbolaget Chugoku 

Marine Paints Ltd (CMP). En första order på Selektope levererades i augusti.  
• I-Tech har genom 2 nyemissioner tagit in ca 20 Mkr under året. 
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Väsentliga händelser efter periodens utgång 
• Mintage Scientific: Genomförde en nyemission i januari som inbringade drygt 10 Mkr.   

  

Kalender 
Årsstämma 2015 äger rum den 28 april Mölndal. Årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig på 
Mintage Scientifics hemsida v.14  
 

VD Per Jansson kommenterar 
De två innehaven 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.  
 
Vicore Pharmas läkemedelsteknologi fortsätter att utvecklas väl. Under 2014 slutfördes det 
prekliniska programmet för C21 och därigenom kan kliniska prövningar (Fas I) påbörjas under 2015. 
Den kliniska utvecklingen kommer att genomföras tillsammans med University College of London 
(UCL).  
 
Under året har flera vetenskapliga arbeten med gynnsamma resultat för företagets 
läkemedelskandidat C21 publicerats. Parallellt med utvecklingsarbetet sker en aktiv marknadsföring 
av företagets teknologi till läkemedelsföretag som ett led i företagets strävan att göra AT2-konceptet 
mera känt och att söka licenstagare. 
 
I-Tech Affärsutvecklingen har fortsatt under året. Kontakter med rederier och färgbolag har 
fördjupats och ett flertal fartygstester med nyutvecklad färg med Selektope® som huvudsaklig biocid 
pågår. Sjöfartens aktiva sökande och investerande i teknologier som kan bidra till att minska 
bränsleförbrukning och därigenom utsläpp av växthusgaser gynnar intresset för Selektope® som ett 
uthålligt alternativ till koppar i bottenfärger. Resultat från fartygstester har bekräftat att Selektope® 
fungerar mycket väl även i havsmiljöer med kraftig påväxt och i situationer där fartyg blir 
stillaliggande över längre tider, vilket är särskilt utmanande för funktionen av bottenfärger. Det 
sedan länge förväntade slutliga godkännandet av substansen beräknas erhållas under första halvåret 
2015 varigenom företaget förväntar sig en accelererad utveckling.  
 

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 avkastningskrav som fortsatt kapitalbehov i 
återstående projekt beaktas. 
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Mintage Scientific har idag två innehav, intressebolaget I-Tech (16,88% ägarandel den 31 dec, 2014), 
dotterbolaget Vicore Pharma (100% ägarandel den 31 dec, 2014).  

Fjärde kvartalet 2014 
Resultat efter finansiella poster blev -1 758 Tkr. Moderbolagets resultat efter finansiella poster blev  
-712 Tkr. 

Helåret 2014 
Koncernresultatet efter finansiella poster uppgick till 1 468 Tkr. Årets resultat har belastats med  
-836 Tkr vilket utgör Mintage andel av intressebolaget I-Techs förlust, övriga externa kostnader på  
-4 043 Tkr som till största delen omfattar konsultkostnader, resor och marknadsföring samt 
kostnader för personal och styrelse på -2 465 Tkr. Moderbolagets resultat efter finansiella poster är 
166 Tkr.  
 
Aktien 
Vid årsskiftet uppgick antalet aktieägare till ca 600 och totala antalet aktier till 68 564 526 i Mintage 
Scientific. Nedan listas de största aktieägarna och deras eventuella förhållande till Mintage Scientific. 
 

Namn Innehav Innehav % 
PROTEM WESSMAN  
Göran Wessman,Styrelseordförande m. fam 

15 990 234 23% 

POMONA-GRUPPEN 14 215 244 21% 
LÖNN, MIKAEL 9 778 580 14% 
STENBERG, KJELL, styrelseledamot 6 836 176 10% 
ERIKSAM INVEST AKTIEBOLAG 5 001 937 7% 
BD MEDICAL CONSULTING AB, 
 Björn Dahlöf, styrelseledamot 3 076 525 4% 
JANSSON, PER, VD  1 260 968 2% 
ÖVRIGA AKTIEÄGARE (CA 600) 12 404 862 19% 
TOTALT 68 564 526 100% 

 
Medarbetare 
Antal medarbetare uppgick till 2 personer i moderbolaget den 31 december 2014. Intressebolaget  
I-Tech hade 4 anställda och dotterbolaget Vicore Pharma ingen anställd. 

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.   
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Vicore Pharma har under 2014 arbetat på att slutföra det prekliniska programmet. Klinisk fas I studier 
beräknas påbörjas under 2015. 

Under första halvåret 2014 har företaget tillsammans med sin strategiska utvecklingspartner 
University College of London (UCL) arbetat på att bestämma klinisk inriktning för C21. Denna är nu 
bestämd till en allvarlig lungsjukdom som benämns idiopatisk lungfibros (IPF). 
 

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 antifoulingteknologi baserad på medetomidin. Bolaget har 
patenterat Selektope® som påväxthämmande medel. Selektope® verkar redan vid doser om några 
promillen av den kopparmängd som krävs för att få en motsvarande antifoulingeffekt. 
 
I mars meddelades att vi passerat EU´s kriterier för godkännande som marin biocid (antifouling 
substans). Förenklat innebär det att den britttiska kemikalieinspektionen (HSE) rekommenderar de 
övriga medlemsländerna att godkänna Selektope® för användning i båtbottenfärger. Det här var ett 
efterlängtat beslut och en kvalitetsstämpel på att Selektope® uppfyller EU´s hårt ställda miljökrav. 
Det slutgiltiga godkännandet från medlemsländerna beräknas komma under första halvåret 2015. 
 
I juli signerade I-Tech sitt första leveransavtal med en färgleverantör, Chugoku Marine Paints Ltd 
(CMP). CMP är en av världens 5 största färgbolag inom den marina färgindustrin och Selektope® är 
utvalt som ”principal” biocid vid utveckling av nya antifoulingfärger för kommersiellt bruk. En första 
order levererades i augusti. 
 
I september erhöll Selektope® regulatoriskt godkännande för användning i Kina. Kina är en av de 
största marknaderna vad gäller nybyggnation av båtar och underhåll och därmed en mycket viktigt 
marknad för I-Tech. 
 
I-Tech har tagit in ca 20 Mkr via nyemissioner under 2014. 
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Resultatrapport i sammandrag 

RESULTATRÄKNING                  Koncernen      Moderbolaget 

 TKR   2014-01-01   2013-01-01   2014-01-01   2013-01-01 

   2014-12-31   2013-12-31   2014-12-31   2013-12-31 
                  
Rörelsens intäkter   1 579   3 671   2 292   4 395 
Rörelsens kostnader   -7 380   -6 666   -4 785   -4 564 

Rörelseresultat   -5 801   -2 995   -2 493   -169 
                  

Resultat från finansiella poster   7 269   1 392   2 659   354 

Resultat efter finansiella poster   1 468   -1 603   166   185 
                  

ÅRETS RESULTAT   1 468   -1 603   166   185 

Balansrapport i sammandrag 
 

BALANSRÄKNING   Koncernen  Moderbolaget 

 TKR   2014-12-31   2013-12-31   2014-12-31   2013-12-31 
                 
TILLGÅNGAR                 
Anläggningstillgångar                 

Immateriella anläggningstillgångar   37 104   27 614   0   0 

Materiella anläggningstillgångar   59   94   59   95 

Finansiella anläggningstillgångar   7 892   8 505   46 980   40 170 
Summa anläggningstillgångar   45 055   36 213   47 039   40 265 
                  
Omsättningstillgångar                 

Kortfristiga fordringar   384   742   1 522   922 

Kassa och bank   1 711   14 025   1 367   13 666 

Summa omsättningstillgångar   2 095   14 767   2 889   14 588 
 
SUMMA TILLGÅNGAR   47 150   50 980   49 928   54 853 

EGET KAPITAL OCH SKULDER                 

Bundet eget kapital   3 428   3 428   3 428   3 428 

Fritt eget kapital   38 050   36 581   42 888   42 723 

Summa eget kapital   41 478   40 009   46 316   46 151 

                  

Avsättningar   1 978   1 978   0   0 

Konvertibla lån   0   7 100   0   7 100 

Koncernskuld  0  0  400  0 

Kortfristiga skulder   3 694   1 893   3 212   1 602 

Summa skulder   5 672   10 971   3 612   8 702 

         
SUMMA EGET KAPITAL OCH 
SKULDER   47 150   50 980   49 928   54 853 
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Kontakt 
 
Per Jansson, VD, 0709-174 746, per.jansson@mintage.se 

Göran Wessman, Styrelseordförande, 0708-161 450, goran.wessman@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, mars 2015 
 
 
 
Mintage Scientific AB (publ) 
Styrelsen   
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