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Mintage Scientific AB bokslutskommuniké 2010 (koncern) 
 

 

Fjärde kvartalet 2010   
• Resultat efter finansiella poster blev -1 330 KSEK (384 KSEK) 
• Rörelseresultatet blev -1 294 KSEK (-1 041 KSEK) 
• Kvittningsemission av skuld till A+ Science Holding AB om 1,0 MSEK till beloppet av 1 SEK per 

aktie genomfördes i november 2010  

Januari-december 2010 
• Resultat efter finansiella poster blev -4 866 KSEK 
• Rörelseresultatet blev -4 653 KSEK 
• Två nyemissioner genomfördes under 2010 om vardera 5,6 MSEK 
• Kvittningsemission av skuld till A+ Science Holding AB om 1,0 MSEK till beloppet av 1 SEK per 

aktie genomfördes i november 2010 
• Antalet aktier i bolaget ökade från 11 202 688 vid årets början till 23 405 379 vid årets slut 

 
Not. Jämförelsetal går ej att upprätta för helåret 2010 då något koncernförhållande ej fanns 
under de första tre kvartalen 2009 

Efter rapportperiodens utgång 
• Riktad emission utan företräde för nuvarande aktieägare planeras under första halvåret 2011 

med syfte att finansiera verksamheten i det helägda Vicore Pharma AB 
• Intressebolaget I-Tech genomför en ny- och kvittningsemission om 15 MSEK i mars 2011 

 

VD Göran Wessman kommenterar 
De två kärninnehaven i Mintage Scientific är I-Tech (34 % ägarandel den 31 dec, 2010) samt det 
helägda dotterbolaget Vicore Pharma. Båda bolagen har funnits i vår sfär sedan ett 10-tal år.  De har 
under lång tid och efter omfattande F&U insatser  utvecklat sina respektive teknologier så långt att 
de nu kan etablera samverkan med industriella partners och kan förväntas fortsatt bli finansierade på 
kommersiellt acceptabla villkor. 
 
Utvecklingen 2010 har varit mycket positivt för båda innehaven. I I-Techs fall genom ett alltmer 
utvecklat samarbete med företag som kan tillverka Selektope®, I-Techs nyckelsubstans, och med 
biocidföretag, marina färgföretag och rederier. Intresset för Selektope® som ersättning till koppar 
som påväxtbeskyddande medel i bottenfärger drivs också av allt högre kopparpriser och av de 
framgångar som I-Tech har i sitt registreringsarbete.   
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I Vicore Pharmas fall syns inte så mycket på ytan, men året har medfört att bolaget fått alltmer 
kunskaper om sina substanser genom preklinisk forskning. Detta gäller såväl bekräftelse och 
utvidgning av möjliga indikationer som bättre förståelse av underliggande verkningsmekanismer för 
bolagets substanser. Studier som fortsatt väcker internationellt intresse och publiceras i 
välrenommerade vetenskapliga tidskrifter.  
 
Jag vill passa på och tacka alla delägare för visat intresse och förtroende. Bl.a. genom upprepade 
insatser i samband med nyemissionerna sedan starten av bolaget i sin nuvarande form i oktober 
2009.  
 

Mintage Scientific AB (publ) 
Mintage Scientific är ett holding- och 
managementbolag som förvärvar och förädlar 
kommersiellt omogna projekt inom  
”life- science”-området. Bolaget bistår med 
finansiering, 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 (34% ägarandel den 31 
dec, 2010) och dotterbolaget Vicore Pharma 
(100% ägarandel den 31 dec, 2010). I-Tech har 
patenterat och registrerar en biocid att 
användas i marina bottenfärger för att 
förhindra påväxt av havstulpaner. Vicore 
Pharma utvecklar en grupp 
läkemedelssubstanser med verkan på en 
receptor inom Renin Angiotensin Systemet 
(RAS) som bland annat reglerar 
inflammatoriska reaktioner och stimulerar 
vävnadsregeneration. Tillämpningarna kan 
vara att stärka läkningsprocessen vid 
organspecifika skador men också att hämma 
generella inflammatoriska eller autoimmuna 
reaktioner.  
 

Fjärde kvartalet 2010 
Resultat efter finansiella poster blev -1 330 
KSEK. Moderbolaget resultat efter finansiella 
poster uppgick till -526 KSEK. 
 
Kvittningsemission genomförd med  
A+ Science Holding om 1,0 miljon aktier till  
1 SEK per aktie. Denna emission genomfördes 
som återbetalning av skuld till det tidigare 
moderbolaget. 

Helåret 2010 
Koncernresultat efter finansiella poster 
uppgick till -4 866 KSEK. Årets resultat har 
belastats med 1 054 KSEK vilket utgör Mintage 
andel av intressebolaget I-Techs förlust. 
Motsvarande siffror för moderbolaget är 
- 2 937 KSEK. 
 
I januari genomfördes en nyemission som blev 
fulltecknad och tillförde Bolaget ca 5,6 MSEK. 
Under sommaren 2010 genomfördes en andra 
nyemission som tillförde bolaget 5,6 MSEK.  
 
En kvittningsemission om 1,0 miljon aktier 
genomfördes med A+ Science Holding AB som 
avbetalning av skuld. 
 
Vid ordinarie årsstämma 2010 bemyndigades 
styrelsen att besluta om emissioner om högst 
12 miljoner aktier fram till och med nästa 
ordinarie årsstämma 2011. 
 
Bengt Falk utsågs till styrelseledamot i 
Mintage Scientific vid årsstämman 2010. 
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Medarbetare 
Antalet medarbetare i moderbolaget uppgick 
till 3 personer den 31 december, 2010. 
Intressebolaget I-Tech hade 3 anställda och 
dotterbolaget Vicore Pharma ingen anställd.  
 
Aktien 
Vid årsskiftet uppgick antalet aktieägare till 
drygt 600 och totala antalet aktier till  
23 405 376 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 tillfreds-
ställande 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.   
 
Vid en tillbakablick på helåret 2010 kan det på 
samma sätt som 2009 konstateras att Vicore 
Pharmas läkemedelskoncept baserat på 
stimulering av AT2 receptorn ytterligare har 
stärkts vetenskapligt. Vi kan samtidigt 
konstatera att det är nödvändigt för företaget 
att kunna självfinansiera de återstående 
prekliniska undersökningarna och påföljande 
fas I program. Under året har därför bolaget 
etablerat kontakt med en rad tänkbara 
aktörer inom finansiering och samverkan. 
Dessa kan vara riskkapital utanför eller inom 
läkemedelsindustrin. 

Fas I studier kan av finansiella skäl inte 
slutföras under 2011. Förutsatt att 
finansiering föreligger kan fas 1 genomföras 
inom ett drygt år. 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 
Selektope® som en antifouling teknologi 
baserad på medetomidin. Bolaget har 
patenterat biociden medetomidin som 
påväxthämmande medel.  
 
Selektope® verkar redan vid doser om några 
promillen del av den kopparmängden 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).  
 
Under 2010 har verksamheten i I-Tech 
utvecklats väl och fått många bevis på att 
marknaden nu är mogen för den nya teknologi 
som bolaget representerar. Som exempel kan 
nämnas att de flesta större färgföretag med 
ett marint färgsortiment har tagit till sig 
Selektope och startat omfattande test- och 
utvecklingsarbete av sina färger i kombination 
med Selektope. Vissa av dessa arbeten 
omfattar målning av såväl fritidsbåtar som 
större tonnage i reguljär användning och 
trafik.  Detta skapar i sin tur kontaktytor med 
slutanvändare såsom företrädare för 
fritidsbåtsägare, rederier, dess 
intresseföreningar och allmänheten i form av 
politiska organ.  
 
Det ökande intresset visas också av att 
färgtillverkarnas övriga leverantörer, och då 
framför allt den tunga kemikalieindustrin som 
visat uppvaknade intresse för Selektope som 
möjlighet att komplettera och ersätta koppar -
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användning i bottenfärg. Den ökade 
efterfrågan av koppar och svårigheter att öka 
produktionen medför allt mer högre pris och 
leveransstörningar av kopparförsörjningen.  
 
Det regulatoriska arbetet under 2010 har gått 
framåt, men myndigheten har krävt in 
ytterligare dokumentation som i någon mån 
fördyrar och med några månader tidsfördröjer 
myndighetshanteringen fram till 
godkännandet.  

Efter rapportperiodens utgång 
Styrelsen har beslutat att avvakta med 
notering av bolaget ännu något år. Orsaken är 
framför allt att bolaget först vill genomföra en 
riktad emission och bredda ägarbasen. En 
annan orsak till att styrelsen råder att avvakta 
med notering är att bolaget befinner sig i en 
känslig process i samband med nyemissioner 
och diskussioner om strategiskt samarbete för 
projektbolagens del. Ambitionen är 

fortfarande att notering ska ske när det anses 
lämpligt för bolaget och aktieägare. 
 
I-Tech har i mars 2011 genomfört en ny- och 
kvittningsemission om 15 MSEK.  
 
Intressebolaget I-Tech har av Svenska 
Institutet (SI) utsetts till ett av Sveriges 20 
hetaste innovationsföretag. Det kommer 
innebära en världsomfattande 
utställningsturne med start i oktober i USA. 
 
Det har publicerats ett antal arbeten kring de 
antiinflammatoriska egenskaperna i Vicore 
Pharmas substans C21. I den amerikanska 
vetenskapliga tidskriften ”Hypertension” har 
ännu en artikel om prekliniska försök 
publicerats. Arbetet som presenterats från 
University of Virginia Health Science System 
bekräftar substansens förmåga att skydda vid 
nedsatt njurfunktion.

Årsstämma 2011 
Årsstämma 2011 äger rum den 15 juni i Göteborg. Årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig på 
Mintage Scientifics hemsida senast vecka 20.  

 
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 
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Kalender 2011 
15 juni Årsstämma 
 
 
 
Göteborg den  
 
 
 
Mintage Scientific AB (publ) 
Styrelsen   
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