
I oktober 2021 genomförde Bolaget en övertecknad 
emission om 35,1 MSEK i samband med noteringen 
på Nasdaq First North Growth Market. Kapitalet 
som togs in förra året har möjliggjort ett stort steg 
framåt i genomförandet av vår affärsplan där fokus 
legat på ökad produktionskapacitet, ökad 
försäljning och framsteg med våra regulatoriska 
godkännanden.

Under 2022 har vi haft stark tillväxt för perioden 
januari – juni med en nettoomsättning om 564 (0) 
TSEK. Bolaget har även visat på en ökad omsättning 
mellan respektive kvartal. Den starka tillväxten är 
ett direkt resultat av effektiv och ökad produktion 
samt bolagets arbete att skala upp bolaget från 
labbskala till kommersiell skala som möjliggjorts av 
kapitalanskaffningen.

Inom affärsområdet Feed har vi sedan noteringen 
gjort stora framsteg i Bolagets regulatoriska studier. I 
december 2021 fick vi mycket fördelaktiga resultat i 
två studier som påvisade att Bolagets 
egenproducerade kapsaicin inte har några 
genotoxiska (cancerframkallande) effekter. I 
februari 2022 fick vi slutrapporten för en 90-dagars 
toxicitetsstudie för att slå fast en högsta dos där 
produkten inte ger upphov till några negativa 
effekter, den viktigaste studien för ansökningar om 
att använda kapsaicin i djurfoder och livsmedel. 
Studien visade att en dos om 60 mg/kg per dag av 
vårt kapsaicin var säker att använda, vilket är en 
betydligt högre daglig dos än de vi avser använda i 
applikationer för djurfoder och livsmedel. Det är ett 
stort steg för XP Chemistries att ha resultat från 
dessa studier som visar att Bolagets kapsaicin är 
säkert att använda inom djurfoder och livsmedel.  
Det är dessa resultat som kommer ligga till grund för 
vårt godkännande för kapsaicin som ”Animal feed 
additive” i EU och ”Animal feed GRAS” i USA. 
Parallellt pågår kommersiella tester som startades 
under juli månad och löper enligt plan, resultaten 
bör vara bolaget tillhanda 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. 

I affärsområdet Protect fortsätter bolaget att 
leverera på tidigare inkomna ordar och under 
andra kvartalet 2022 ökade levererade volymer till vår 
kund Plegium med 50%.

I affärsområdet Cosmetics fick vi i slutet av andra 
kvartalet en mycket intressant förfrågan på vårt 
kapsaicin som ersättare för ämnet metylsalicylat, 
kallas även vintergrönolja. Ämnet är idag den 
vanligaste ingrediensen som skapar en kombinerad 
värmande och kylande effekt i liniment och 
används idag i koncentrationer om 3-9%. Från och 
med december 2022 kommer användandet av 
detta ämne i kosmetiska produkter begränsas till 
maximalt 0.06% i EU. XPCs kapsaicin är ett mycket 
bra substitut då det ge en värmande effekt utan att 
tillföra någon annan oönskad egenskap till 
produkten. Under juli 2022 fick kunden 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.

Vi står nu inför nyttjandeperioden av 
teckningsoptioner TO1 som gavs ut samband med 
Bolagets IPO. Likviden från dessa kommer användas 
för att utöka arbetet med att upprätta 
distributionskanaler och samarbeten inom 
affärsområdena Feed och Cosmetics. Kapitalet 
kommer utgöra en central del inom utvecklingen 
av Feed och de regulatoriska krav som ställs för att 
påbörja försäljning av kapsaicin i djurfoder och 
livsmedel.

Avslutningsvis vill jag tacka alla tecknings- 
optionsinnehavare och aktieägare för visat 
förtroende. Jag hoppas att ni vill vara med på bolagets 
fortsatta resa mot att bli en världsledande leverantör 
av kapsaicin till våra stora marknader inom 
djurfoder, kosmetika, medicin och andra tekniska 
applikationer.

Med vänlig hälsning
Erik Nelsson, VD 

INBJUDAN TILL NYTTJANDE AV TECKNINGSOPTIONER SERIE TO1 I XP 
CHEMISTRIES AB (PUBL)

VD HAR ORDET



Hundra (100) 
teckningsopioner  

av serie TO11

Berättigar till

INBJUDAN TILL NYTTJANDE AV TECKNINGSOPTIONER SERIE TO1 
I XP CHEMISTRIES AB (PUBL)

SÅ HÄR GÖR DU FÖR ATT UTNYTTJA TECKNINGSOPTIONER 

Villkor För varje en (1) teckningsoption av serie TO1 kan innehavaren teckna en (1) ny 
aktie i XP Chemistries AB

Teckningskurs 1,01  SEK per aktie

Teckningsperiod 6 september 2022 - 20 september 2022

Sista dag för handel 16 september 2022

Betalning Genom samtidig betalning

De teckningsoptionsinnehavare som har TO1 på ett VP-konto tecknar 
sig direkt via anmälningssedel till Mangold (www.mangold.se/
aktuella-emissioner). Anmälan skickas via mail till emissioner@
mangold.se eller per post enligt instruktion på anmälningssedel

Teckningslikviden ska vara 
Mangold tillhanda senast den 20 
september 2022

Teckning för förvaltarregistrerade teckningsoptionsinnehavare sker i 
enlighet med instruktioner från respektive förvaltare. Notera att 
förvaltarna behöver din anmälan om nyttjande av TO1 i god tid innan 
utnyttjandeperioden avslutas

Betalning sker i enlighet med 
instruktioner från förvaltare

Förvaltarregistrerad teckningsoptionsinnehavare (depå hos t.ex. Mangold/Avanza/Nordnet)

HAR DU  TECKNINGSOPTIONERNA  HOS  DIN  FÖRVALTARE ELLER  ÄR DU  
DIREKTREGISTRERAD  TECKNINGSOPTIONSINNEHAVARE?

Du har ett VP-konto (d.v.s. direktregistrerad teckningsoptionsinnehavare) 

NOTERA ATT DE TECKNINGSOPTIONER SOM INTE AVYTTRAS ELLER UTNYTTJAS FÖR TECKNING AV NYA 
AKTIER KOMMER ATT FÖRFALLA VÄRDELÖSA. FÖR ATT DINA TECKNINGSOPTIONER AV SERIE TO1 INTE 
SKA FÖRFALLA KRÄVS ATT DU AKTIVT TECKNAR AKTIER ALTERNATIVT SÄLJER DINA 
TECKNINGSOPTIONER I GOD TID INNAN UTNYTTJANDEPERIODEN AVSLUTAS.

Om du är osäker på om dina teckningsoptioner är förvaltarregistrerade eller direktregistrerade, kontakta 
värdepappersinsitutet där du har ditt innehav.

Erhåller du  SEK 101
     (100 x 1,01 )

En (1)
teckningsoption  

av serie TO1

TECKNING GENOM UTNYTTJANDE AV TECKNINGSOPTIONER

Du innehar teckningsoptioner av serie TO1. 
För varje en (1) teckningoption av serie TO1 
som du innehar kan du teckna en (1) ny   
aktie till en kurs om 1,01 SEK per aktie. 

Exempel: 
Du innehar 100 stycken teckningsoptioner av serie TO1. 

Hundra (100) 
nya aktier

En (1) 
ny aktie




