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Axonkids AB: Utser ny VD
Styrelsen i Axonkids AB har utsett Daniel Johansson till ny VD för Bolaget med
start 1 mars. Daniel har varit verksam inom Axonkids AB i tre år och har en
mångsidig erfarenhet ifrån olika områden inom Bolaget. Tidigare VD och grundare
Tony Qvist förblir aktiv i bolaget och kommer att övergå till försäljningschef.

”När vi startade Axonkids för nästan 7 år sedan gick jag in med min erfarenhet ifrån försäljning
av bilbarnstolar i norden. Tillsammans med min medgrundare Tony Broberg togs en hel
produktfamilj fram för att lanseras på marknaden. När vi nu fått ut våra produkter till 17
marknader och försäljningen ökar med säljrekord i december då vi hade en omsättning på
3,7(2,6) miljoner följt av ännu bättre försäljning i januari, omsättning 3,8(2,5) miljoner, känner jag
att det är viktigt att jag fokuserar min tid till att fortsätta denna utveckling. Daniel har jobbat tätt
ihop med mig de senaste åren och när bolaget nu växer lämnar jag VD rollen till Daniel som
med sitt strategiska tänkande och affärsfokuserade sinne kommer att addera en ny dimension
till Axonkids ” säger Tony Qvist, grundare och tidigare VD
”Jag är väldigt glad över att ha fått det här förtroendet ifrån styrelsen och grundarna att leda
Axonkids i denna expansiva fas. Mitt främsta fokus hittills under den senaste tiden har varit att
arbeta med att förbättra våra marginaler och detta är något som vi under året kommer att driva
fokuserat för att få en lönsamhet i verksamheten” säger Daniel Johansson, VD

För ytterligare information om den avslutade nyemission kontakta Tony Qvist, tel. 0706-91 93
86, eller VD Daniel Johansson, tel. 0704-566733.
tel. 0704-56 67 33, eller läs på hemsidan www.axonkids.se.

Kort om Axonkids AB
AxonKids utvecklar, tillverkar och säljer bilbarnstolar med inriktning mot den Europeiska
marknaden, men har även en växande försäljning i bl.a. Kina. AxonKids bilbarnstolar är
framtagna i linje med den Skandinaviska filosofin om att bakåtvänt är säkrast, vilket är en insikt
som sprider sig ut i världen. Alla bilbarnstolarna är godkända enligt den Europeiska
säkerhetsstandarden ECE r44 04.

