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Mintage Scientific AB (publ) januari-juni 2014 (koncern)  

 

Första halvåret 2014 (6 månader)  

• Resultat efter finansiella poster blev -3 440 KSEK (414 KSEK)  
• Rörelseresultatet blev -3 013 (-1 137 KSEK) 
• Den 30 juni uppgick antalet aktieägare till drygt 600 och antalet aktier till 68 564 526 i 

Mintage Scientific  
• Mintage Scientific listas för handel på Alternativa aktiemarknaden www.alternativa.se  
• Mintage Scientific säljer 3 252 414 aktier i I-Tech till Pomona-Gruppen till emissionskursen 

2,05 kronor. Försäljningsintäkten om 6 667 449 kronor stärker Mintage Scientifics kassa och 
ska använda för utvecklingen av Vicore Pharma. 

 

VD Per Jansson kommenterar  
Våra två innehav fortsätter att utvecklas väl. Pomona Gruppens köp av delar av Mintage Scientifics 
innehav i I-Tech har öppnat för att kunna finna en långsiktig finansieringslösning för Vicore Pharma.   
I-Tech är genom den genomförda emissionen i juni välfinansierat och har tillförsäkrat sig långsiktiga 
och stabila ägare och en industrikompetent styrelse. Denna utveckling medger nu för oss att kunna 
fokusera än mer på att utarbeta en långsiktig finansiell lösning för Vicore Pharma.   

I-Techs produkt, som säljs under varumärket Selektope® befinner sig nu efter flera år av 
registreringsarbete i inledande marknadspenetration och vi ser med tillförsikt fram emot ett gradvis 
anammande av produkten av den maritima industrin.   
 
Vicore Pharmas första produkt är en läkemedelskandidat och har arbetsnamnet C21. Ett mycket 
omfattande prekliniskt program genomförs i samverkan med ett 20-tal universitetsanknutna 
forskningscentra runt om i världen. Efter flera års samarbete med dessa institutioner och med stöd 
av den stora datamängd som framkommit från forskningen har företaget nu kunnat definiera en 
klinisk utvecklingsplan för en allvarlig lungsjukdom.  
 
Förmågan till samverkan mellan externa aktörer och bolagens egna organisationer är en av de 
främsta orsakerna till våra framgångar i I-Tech och Vicore Pharma under de gångna åren och vi ser 
fram emot ett fortsatt nära samarbete med våra framtida avnämare inom såväl det marina området 
som inom läkemedelsindustrin.  
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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 de 
rörelsedrivande innehaven på konsultbasis med såväl ledning som finansiell och operativ kompetens. 
Mintage Scientific ska ta tillvara de upparbetade värdena i innehaven genom att aktivt exploatera 
och realisera värdena samt fortsatt förvalta och förnya tillgångarna.  

Halvåret 2014  
Resultat efter finansiella poster blev -3 440 KSEK. Moderbolagets resultat efter finansiella poster 
uppgick till 950 KSEK. Mintage Scientific sålde i juni 3 252 414 aktier i I-Tech till Pomona-Gruppen till 
kursen 2,05 kronor. Försäljningsintäkten stärker Mintage Scientifics kassa och ska använda för 
utvecklingen av Vicore Pharma. I juni återbetalade Mintage Scientific ett konvertibellån på 7 100 
KSEK till Pomona-Gruppen. 

Medarbetare  
Antalet medarbetare i moderbolaget uppgick till 2 personer den 30 juni, 2014. Intressebolaget I-Tech 
hade 4 anställda och dotterbolaget Vicore Pharma ingen anställd.  

Aktien  
Den 30 juni uppgick antalet aktieägare till drygt 600 och totala antalet aktier till 68 564 526  i 
Mintage Scientific. I april listades Mintage Scientific för handel på Alternativa aktiemarknaden. 
www.alternativa.se  

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 stimulerar kroppens eget 
läkningsarbete vid en rad olika organskador som uppkommer som resultat av exempelvis högt 
blodtryck, diabetes och andra livsstils- och åldersrelaterade sjukdomstillstånd eller autoimmuna 
sjukdomsprocesser och skador av våld.  

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). Detta är en dödlig 
sjukdom som idag saknar effektiv behandling i nuläget. Valet av IPF har kunnat göras med stöd av 
den konsekventa och starka antifibrotiska effekten av C21 i ett antal djurförsök. IPF faller inom 
kategorin ovanlig sjukdom och läkemedel som utvecklas för ovanliga sjukdomar benämns 
särläkemedel. Dessa läkemedel har fördelar för sin utveckling genom stöd från läkemedels-
myndigheterna och avgiftsfrihet för registrering. Vidare åtnjuter särläkemedel ensamrätt på 
marknaden för 10 år inom EU och 7 år i USA oberoende av återstående patenttid. Vicore Pharmas 
strategi är överhuvudtaget att identifiera flera sjukdomar som medger för särläkemedelsutveckling 
och söka partners för sådana utvecklingar.   
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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 Selektope® som en antifoulingteknologi baserad på medetomidin. Selektope® 
verkar redan vid doserom några promillen av den kopparmängd som krävs för att få en motsvarande 
antifoulingeffekt. Selektope® i dessa låga koncentrationer förväntas bli godkänd som ekologiskt 
acceptabelt av kemikaliemyndigheterna som ansvarar för BPD (Biocidal Products Directive).  

Första halvåret har varit ett händelserikt år för 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. HSE rekommenderar därigenom övriga medlemsländer att 
godkänna Selektope som biocid. Ett slutgiltigt godkännande förväntas innan årsskiftet. 
 
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 juni genomfördes en nyemission i I-Tech som inbringade 15 375 KSEK. Medlen ska användas till den 
löpande verksamheten och beräknas räcka till dess att I-Tech genererar egna intäkter och är 
finansiellt självständigt.  

Efter rapportperiodens utgång  
I juli meddelade det kinesiska miljödepartementet att Selektope® godkänts för användning i Kina. 
Produkten är därigenom godkänd för användning för marknader som sammantagna representerar 
c:a 75% av nuvarande världsmarknad. 

 

Mintage Scientific, resultatrapport i sammandrag 

RESULTATRÄKNING   Koncernen Moderbolaget 
KSEK  Jan-Juni Jan-Juni Jan-Juni Jan-Juni 

  2014 2013 2014 2013 
      

Rörelsens intäkter m.m.  859 1831 1,216 2165 
Rörelsens kostnader  -3 872 -2 968 -2 428 -2 227 

      
Rörelseresultat  -3 013 -1 137 -1 212 -62 

      
Resultat från finansiella investeringar  -427 1 551 2 162 150 
Resultat efter finansiella poster  -3 440 414 950 88 

      
Periodens resultat  -3 440 414 950 88 
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Mintage Scientific, Balansräkning i sammandrag 

Balansräkning Koncern Moderbolag 
KSEK 30 juni 30 juni 30 juni 30 juni 

 2014 2013 2014 2013 
TILLGÅNGAR     
Anläggningstillgångar     
Immateriella anläggningstillgångar 33 092 26 408 0 0 
Materiella anläggningstillgångar 77 114 77 114 
Finansiella anläggningstillgångar 707 9 448 17 690 22 920 
Långfristig fordran koncern 0 0 23 600 13 273 
Summa anläggningstillgångar 33 876 35 970 41 367 36 307 

     
Omsättningstillgångar     
Kortfristiga fordringar 464 1 278 1 549 2 066 
Kassa och bank 8 185 433 5 398 325 
Summa omsättningstillgångar 8 649 1 711 6 947 2 959 

     
SUMMA TILLGÅNGAR 42 525 37 681 48 314 39 266 

     
EGET KAPITAL OCH SKULDER     
Bundet eget kapital 3 428 2 395 3 428 1 714 
Fritt eget kapital 33 141 24 653 43 673 29 361 
Summa eget kapital 36 569 27 048 47 101 31 075 

     
Avsättningar och skulder      
Uppskjuten skatt   1 978 1 978 0 0 
Långfristiga skulder 0 7 100 0 7 100 
Leverantörsskulder 2 917 539 228 119 
Övriga skulder 97 214 91 207 
Upplupna kostnader 964 802 894 765 
Summa avsättningar och skulder 5 956 10 633 1 213  8 191 

     
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 42 525 37 681 48 314 39 266 
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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 den  21 augusti, 2014 
 
Mintage Scientific AB (publ)  
 

Styrelsen 
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