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XP Chemistries AB (publ) halvårsrapport januari – juni 2022 

Bioteknikföretaget XP Chemistries (”Bolaget”) publicerar halvårsrapporten för perioden januari – juni 2022. 

Nettoomsättningen för perioden uppgick till 564 (0) TSEK. Utförande av kommersiella tester på bolagets 

djurfoderprodukt pågår enligt plan och resultaten bör vara bolaget till handa under hösten. Bolagets ser mycket 

intressanta möjligheter för kapsaicin inom affärsområdet Cosmetics då EU begränsar användandet av ämnet 

metylsalicylat i kosmetiska produkter i december 2022. 

Finansiell utveckling under perioden januari-juni 2022 

• Nettoomsättningen för Koncernen under perioden 1 januari – 30 juni 2022 uppgick till 564 (0) TSEK.

• Under samma period uppgick rörelseresultatet till -4 854 (-451) TSEK.

• Koncernen redovisade för den aktuella perioden ett resultat före skatt om -4 864 (-475) TSEK.

• Resultatet per aktie för perioden uppgick till -0,17 (-0,05) SEK.

Finansiell utveckling under andra kvartalet april-juni 2022 

• Nettoomsättningen för Koncernen under kvartalet 1 april – 30 juni 2022 uppgick till 285 (0) TSEK.

• Under samma period uppgick rörelseresultatet till -2 414 (-451) TSEK.

• Koncernen redovisade för den aktuella perioden ett resultat före skatt om -2 425 (-475) TSEK.

• Resultatet per aktie för perioden uppgick till -0,08 (-0,03) SEK.

Väsentliga händelser under det andra kvartalet 2022 

• Bolaget meddelade att kommersiella tester med Bolagets kapsaicin i djurfoder ska genomföras sommaren 2022.

Väsentliga händelser efter utgången av kvartalet 

• Inga väsentliga händelser efter utgången av kvartalet.

Erik Nelsson, verkställande direktör, kommenterar: 

Koncernens nettoomsättning för andra kvartalet 2022 uppgick till 285 (0) TSEK, vilket är något högre än föregående 

kvartal. Rörelseresultat för andra kvartalet 2022 blev -2 414 (-496) TSEK. 

Sedan starten av Bolagets produktionsanläggning under 2021 har vi gjort stora framsteg med att skala upp bolagets 

process från labbskala till kommersiell skala. Vi har nu visat att alla steg i processen fungerar i den större skala, och att 

vi får fram en produkt med mycket hög kvalité. Under andra kvartalet har vi lagt stort fokus på att åtgärda flaskhalsar i 

produktionen. Vi gör nu en hård satsning på att få ut maximalt med produkt ur anläggningen så att vi kan öka 

försäljningen kommande kvartal. 

I affärsområdet Feed arbetar vi vidare med godkännandeprocessen och marknads-aktiviteter parallellt. De 

kommersiella tester som vi annonserade om i andra kvartalet startades under juli månad. Utförande av testerna pågår 

enligt plan och resultaten bör vara bolaget till handa under hösten. Vi ser fram emot att kunna använda resultaten 

från dessa tester i kommunikationen med bolagets sedan tidigare etablerade kundkontakter, vilka inkluderar några av 

världens största kycklinguppfödare och djurfoderproducenter. Formuleringen som togs fram inför försöket för att 

förenkla inblandningen av bolagets kapsaicin i djurfoder har fungerat bra. 

I affärsområdet Protect fortsätter bolaget att leverera på tidigare inkomna ordar och under andra kvartalet ökade 

levererade volymer till vår kund Plegium med 50%. 
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I affärsområdet Cosmetics fick vi i slutet av andra kvartalet en mycket intressant förfrågan på vårt kapsaicin som 

ersättare för ämnet metylsalicylat. Ämnet, som även kallas vintergrönolja, är idag den vanligaste ingrediensen som för 

att skapa en kombinerad värmande och kylande effekt i liniment och används idag i koncentrationer om 3-9%. I EU 

begränsas användandet av detta ämne i kosmetiska produkter till maximalt 0.06% från december 2022. Detta betyder 

att alla producenter av linimentprodukter som innehåller metylsalicylat nu måste ersätta ingrediensen med en tillåten 

produkt. Här är XPCs kapsaicin ett mycket bra substitut då vi kan erbjuda en ingrediens som ger en värmande effekt 

utan att tillföra någon annan oönskad egenskap till produkten. Efter kvartalets utgång har vi försett kunden med de 

prover de behöver och nu utvärderas formuleringar med vårt kapsaicin. Vi ser med stort intresse på detta 

användningsområde då våra produkter inom kosmetika genererar en högre marginal på grund av de högt ställda 

kraven på produktens kvalité. 

I dotterbolaget Xylocap har vi under andra kvartalet fortsatt arbetet med att ytterligare bredda kundbasen genom 

digital marknadsföring. Utöver ambitionen att fortsatta växa med vår befintliga linimentprodukt kommer vi även 

under 2022 att påbörja en tillväxtresa med ny komplementerande produkt inom samma kategori. 

Under september månad sker inlösen av bolagets teckningsoptioner TO1. En teckningsoption ger rätt att teckna en 

aktie i XPC till 70% av den volymvägda snittkursen under perioden 22 augusti till 2 september. Mer information om 

finns på bolaget hemsida, xpchemistries.com. Inför inlösen kommer jag att presentera bolaget på ett antal event: 

Prohearings den 25 augusti, Dagens PS Invest Micro Cap 31 augusti och Mangold Insight investerardag 7 september. 

Följ gärna dessa digitalt eller delta på plats. 

Rapporten i sin helhet finns tillgänglig på Bolagets hemsida, https://investor.xpchemistries.com/finansiella-rapporter/, 

samt biläggs till detta pressmeddelande. 

Certified Adviser 

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på telefonnummer 08-5030 1550 och på e-post, 

ca@mangold.se. 

För ytterligare information 

Erik Nelsson, VD, XP Chemistries AB 

E-post: en@xpchemistries.com

Tel: +46 7 2250 04 15

Om XP Chemistries AB 

XP Chemistries är ett svenskt bioteknikbolag med patenterade teknologier för att framställa kapsaicin från hållbara 

skogsråvaror, något som traditionellt har skett från chilifrukter. Bolagets teknologi medför en rad fördelar, bland 

annat att processen är hållbar, kapsaicinet får en mycket högre renhet, processen är kostnadseffektiv och enkel att 

skala upp. Kapsaicin är ett fettlösligt, färg- och doftlöst, vaxartat ämne och är orsaken till den upplevda hettan i 

växtarter tillhörande släktet chilipeppar. Kapsaicin används i dag i flertalet produkter, bland annat i djurfoder, 

skadedjursbekämpning, kosmetika och medicinska produkter. Bolagets verksamhet är inriktad på att utveckla 

produkter baserade på kapsaicin som är producerat med Bolagets patenterade process och är i linje med FN:s globala 

mål för hållbar utveckling. Bolaget är idag uppdelat i fyra marknadsområden som alla kommer producera och 

marknadsföra produkter innehållande kapsaicin. De fyra marknadsområdena heter Feed, Cosmetics, Life och Protect. 

Bolagets verksamhet bidrar till hållbar produktion och konsumtion genom att bland annat motverka överanvändning 

av antibiotika. Mer info på https://www.xpchemistries.com/. 

Denna information är sådan information som XP Chemistries AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 

marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för 

offentliggörande den 22 augusti 2022 kl. 8:30 CET. 
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