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Axolot Solutions är ett svenskt teknikföretag som 
arbetar med industriell vattenrening. Bolaget 
erbjuder en egenutvecklad patenterad lösning inom 
elektrokoagulation och flotation. Denna bygger 
vidare på en väl beprövad grundteknologi. Axolots 
vattenreningskoncept är kostnadseffektivt och 
möjliggör recirkulation av vattnet. Detta innebär en 
minskad miljöbelastning. Axolots vision är att 

utvecklas till ett företag som blir en naturlig och 
föredragen partner för industriella spelare som 
önskar utveckla befintliga eller nya vattenrenings-
projekt, där vatten utgör en viktig insatsvara.  
Just vatten är direkt eller indirekt en gemensam 
nämnare i de 17 globala mål för en hållbar 
utveckling som Förenta Nationernas General-
församling antog 2015.
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Nyckeltal
Axolot Solutions Koncern 

Kvartal 1 Kvartal 1-1 Helår
tkr 2019 2018 2019 2018 2018

Nettoomsättning 169 - 169 - 1 451

Övriga rörelseintäkter inkl. aktiverat eget arbete 236 302 236 302 1 802

Rörelseresultat före avskrivningar -4 838 -2 972 -4 838 -2 972 -15 956

Rörelseresultat -5 669 -3 423 -5 669 -3 423 -18 238

Nettoresultat -5 669 -3 423 -5 669 -3 423 -18 186

Nettoresultat per aktie (kronor) * -0,21 -3,42 -0,21 -3,42 -0,69

Kassaflöde före finansiering -6 667 -2 782 -6 667 -2 782 -20 825

Likvida medel vid periodens slut 42 197 1 434 42 197 1 434 48 864

Eget kapital vid periodens slut 56 812 11 807 56 812 11 807 62 478

Antal anställda vid periodens slut 7 4 7 4 6

FÖRBEREDELSER FÖR 
KOMMERSIELLT GENOMBROTT

Första kvartalet 2019 i sammandrag
• Nettoomsättningen uppgick till 169 tkr (-)

• Rörelseresultatet uppgick till -5 669 tkr (-3 423 tkr)

• Nettoresultat per aktie uppgick till -0,21 kr (-3,42 kr)

• Investeringar i tre nya pilotanläggningar, som tas i drift 
under våren i olika provkörningar

• Rekrytering av nya medarbetare inom teknikutveckling 
och operations

• Beviljats projektfinansiering från Vinnova, för ett 
forskningsprojekt avseende ettringit   

• Inrättat ett Advisory Board, vilket breddar bolagets 
nätverk och ger tillgång till unik kompetens

Väsentliga händelser under  
första kvartalet
Inga väsentliga händelser under första kvartalet.

Väsentliga händelser efter  
första kvartalets utgång
• Axolot Solutions har i april månad erhållit en order för 

leverans av AxoPur® -anläggning till en livsmedels- 
producent i västra Finland. Ordern är inledningsvis  
värd cirka 500 tkr.

* Räknat på antal aktier vid periodens slut
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Det första kvartalet kännetecknas av att vi har laddat om efter en mycket 
intensiv höst då vi var hårt belagda med provkörningar och dessutom syssel-
satta med att ta in nytt kapital och lista bolaget på Nasdaq First North i 
Stockholm. Detta har sammantaget möjliggjort vårt nästa steg i arbetet med att 
kommersialisera vår AxoPur®-teknik genom att arbeta med fler och större 
potentiella kunder. Ett exempel på detta är den order i Finland som vi nyligen 
vunnit och som jag beskriver längre ner.

EXPANSION OCH UTÖKADE RESURSER
I den fas som verksamheten för närvarande befinner sig är provkörningar 
nyckeln till att komma igång med försäljning av våra anläggningar. Detta då  
vi ännu har en liten referensbas och därför måste ”bevisa oss” genom 
provkörningar i varje ny kommersiell situation. I höstas nådde vi med våra 
begränsade personella resurser snabbt upp till vårt kapacitetstak med avseende 
på att förbereda och genomföra provkörningar. Vi har därför under början av 
2019 genom rekryteringar expanderat bolagets kapacitet att genomföra 
provkörningar - från att kunna genomföra upp till två körningar parallellt till att nu 
kunna göra upp till fyra körningar parallellt. Vi har knutit till oss ytterligare fyra 
personer med stark kompetens inom området. Under kvartalet har vi också 
investerat i en ny generation pilotanläggningar, vilka kommer att tas i drift under 
våren på ett flertal platser i Norden. 

Vi har även tagit ett antal steg framåt med avseende på att etablera en robust 
och strukturerad process i syfte att säkerställa vår leveransförmåga och 
konkurrenskraft vid försäljning av kommande kommersiella anläggningar. Ett 
steg i detta arbete har varit att utvärdera och knyta till oss nya underleverantörer. 
Den ökade aktiviteten har inneburit att behovet av lokaler har ökat och vi har 
därför expanderat våra lokaler i Landvetter samt flyttat verksamheten i Finland 
till nya lokaler i Esbo.

På marknadssidan kan vi konstatera att vi har identifierat ett hundratal nya leads 
inom de vertikaler där vi ser en potential för AxoPur®-tekniken och vi har initierat 
bearbetning av ett antal av dessa. Det starka intresset för vår teknik och våra 
systemlösningar består och vi redan ett antal betalda provkörningar kontrak-
terade och inplanerade under vår och sommar. Dessutom har vi offererat 
kommersiella anläggningar till flera kunder där utvärderingar har genomförts 
och jag räknar med att några av dessa kommer att resultera i beställningar.  

FÖRSÄLJNING OCH TEKNIKSAMARBETEN
Vi har utökat våra aktiviteter inom marknadsföringsområdet i syfte att skapa 
ökad kännedom om vår teknik. Ett flertal artiklar har redan publicerats i bransch- 
tidningar under detta året och Axolot Solutions kommer att närvara för att 
diskutera vattenresursfrågor i Almedalen. Den ökade aktivitetsnivån har - i 
kombination med en intern utvärdering av våra säljprocesser och resurser för 
marknadsbearbetning och försäljning - resulterat i att vi nu har beslutat att 
förstärka vår organisation med en teknisk säljare. En rekryteringsprocess 
initierades i slutet av april. 

VD HAR ORDET

 
Mårten Olausson, VD
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I Finland beviljades vårt dotterbolag finansiering av statliga NTM-Centralen för 
ett projekt där vi kommer att utvärdera AxoPur®-tekniken vid rening av avlopps- 
vatten från svinuppfödning. En av våra existerande pilotanläggningar kommer 
att användas i detta projekt, med start under andra kvartalet.

I höstas etablerade vi ett samarbete med en agent i Nordafrika och detta har 
resulterat i en avsiktsförklaring med två marockanska företag om att etablera ett 
samarbete avseende försäljning och provkörningsverksamhet.

Vi har identifierat Akvakultur som en snabbt växande och intressant marknad för 
vår AxoPur®- teknik. Under vintern har vi etablerat kontakt med flera verksam-
heter inom detta område i Sverige och Finland. Ett antal lyckade screeningförsök 
har genomförts och tillsammans med ett av dessa företag går vi nu vidare med 
en utvärdering över 6 månader. Om detta försök faller väl ut, vilket vi har all 
anledning att tro, är vi överens med vår kund om att leverera en permanent 
installation. Jag ser detta som ett kvitto på att vår lösning är synnerligen väl 
lämpad även för fiskodling och annan livsmedelsproduktion, såsom slakterier. 
För att stärka vårt kontaktnät inom området har vi även initierat kontakter med 
Danmarks Tekniska Universitet i Köpenhamn kring ett forsknings- och utveck-
lingssamarbete. Marknaden för akvakultur växer kraftigt i hela världen och är ett 
nytt och spännande applikationssegment för Axolot Solutions.

Inom såväl applikationsutveckling som processutveckling pågår flera spän-
nande projekt. I samarbete med Chalmers Tekniska Högskola och Thomas 
Concrete Group beviljades Axolot Solutions nyligen projektfinansiering av 
Vinnova för ett forskningsprojekt avseende användning av restprodukten 
ettringit som är ett sulfatinnehållande mineral. Axolot Solutions har utvecklat en 
metod för att framställa ren ettringit ur process- och avloppsvatten som 
innehåller sulfatjoner. Projektet som startar under andra kvartalet syftar till att 
använda ettringit som en egenskapsförbättrande mineraltillsats i betong.

REDO FÖR KOMMERSIELLT GENOMBROTT
Vi kan konstatera att vi just nu är ett bolag under uppbyggnad och expansion. 
Liksom i många andra branscher är nyckeln till framgång att man lyckas 
etablera ett antal referensanläggningar som ökar kännedom och tilltro till en ny 
teknologi. Det finns ett stort och positivt intresse för vår teknologi och många 
vill utvärdera den - vi som är övertygade om dess värde och förmåga att lösa 
många behov relaterade till vattenrening och recirkulation är naturligtvis otåliga 
och vill få ut fler kommersiella anläggningar så snart som möjligt. Resultaten 
kommer, men jag måste också konstatera att det inte finns någon genväg runt 
den inledande fasen med testkörningar där målet är att etablera ett antal 
referensanläggningar. Det kommer att ta lite tid, men det arbete som nu utförs 
och den uppbyggnad av vår organisation som pågår kommer att ge resultat. Vi 
står nu starkt rustade finansiellt och organisatoriskt för att nå ett kommersiellt 
genombrott i större skala.

Mårten Olausson

VD

VD HAR ORDET
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Resultaträkning 
Axolot koncern

Kvartal 1 Kvartal 1-1 Helår
tkr 2019 2018 2019 2018 2018

Nettoomsättning 169 - 169 - 1 451

Aktiverat eget arbete 236 302 236 302 1 697

Övriga rörelseintäkter - - - - 105

Rörelseintäkter 405 302 405 302 3 253

Råvaror och förnödenheter -281 -38 -281 -38 -559

Övriga externa kostnader -2 644 -2 107 -2 644 -2 107 -10 900

Personalkostnader -2 302 -1 110 -2 302 -1 110 -7 408

Av- och nedskrivningar -831 -451 -831 -451 -2 282

Övriga rörelsekostnader -16 -19 -16 -19 -343

Rörelseresultat -5 669 -3 423 -5 669 -3 423 -18 238

Finansnetto - - - - 52

Resultat efter finansnetto -5 669 -3 423 -5 669 -3 423 -18 186

Skatt på årets resultat - - - - -

Nettoresultat -5 669 -3 423 -5 669 -3 423 -18 186

Rörelseresultat före avskrivningar -4 838 -2 972 -4 838 -2 972 -15 956

FINANSIELL ÖVERSIKT

Rörelseintäkter och resultat
I första kvartalet 2019 uppgick rörelseintäkterna till  
405 tkr (302 tkr för motsvarande period 2018), varav 
nettoomsättningen utgör 169 tkr (-). Faktureringen 
relaterar till provkörningar av olika längd och med olika 
typer av förorenat vatten, hos kunder i Sverige och Finland. 
Aktiverat eget arbete uppgick under kvartal 1 2019 till  
236 tkr (302), vilket avser utveckling av konstruktioner och 
teknik. 

Resultatet efter finansnetto blev -5 669 tkr för första 
kvartalet 2019 (-3 423). Under kvartalet har 

marknadsbearbetningen och utvecklingsarbetet ytterligare 
intensifierats och det har gjorts investeringar i mobila 
utrustningar som kommer att möjliggöra parallella 
provkörningar såväl som kommersiella vattenrenings- 
projekt i framförallt Sverige och Finland. Satsningarna gör 
att kostnaderna för personal och konsulter, resor och 
annat är högre jämfört med motsvarande period i fjol.  
 
Avskrivningarna uppgick under kvartalet till 831 tkr (451). 
Det finns ingen extern upplåning och därmed inga 
finansieringskostnader.   
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Balansräkning 
Axolot Koncern 

tkr 2019-03-31 2018-03-31 2018-12-31

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utvecklingskostnader 5 419 4 516 5 406

Patent 3 872 4 833 4 147

Summa immateriella 
anläggningstillgångar 9 291 9 349 9 553

Materiella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar 5 480 243 4 138

Pågående nyanläggningar och 
förskott avseende materiella 
anläggningstillgångar 2 240 4 011 1 654

Summa materiella 
anläggningstillgångar 7 720 4 254 5 793

Summa anläggningstillgångar 17 011 13 603 15 345

Omsättningstillgångar

Kundfordringar 81 - 377

Övriga kortfristiga fordringar 1 639 1 432 1 264

Summa omsättningstillgångar 1 720 1 432 1 640

Likvida medel 42 197 1 434 48 864

SUMMA TILLGÅNGAR 60 928 16 469 65 850

tkr 2019-03-31 2018-03-31 2018-12-31

Eget kapital 56 812 11 807 62 478

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 2 187 2 894 1 326

Övriga kortfristiga skulder 1 929 1 768 2 046

Summa kortfristiga skulder 4 116 4 662 3 371

SUMMA EGET KAPITAL OCH 
SKULDER 60 928 16 469 65 850

 
    

Investeringar
Under det första kvartalet 2019 har det gjorts investeringar 
på totalt 2 493 tkr (1 584). Investeringar i materiella 
anläggningstillgångar utgör den största delen, 2 239 tkr 
under kvartalet (1 256). Bland annat byggs tre mobila 
pilotanläggningar som kommer att användas såväl i 

provkörningar som i längre kommersiella projekt. Det har 
samtidigt gjorts investeringar i form av eget arbete 
uppgående till 236 tkr (302), vilket är utgifter i samband 
med utveckling av konstruktioner och teknik. Investeringar 
i patent uppgick till 18 tkr (26). 
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Kassaflöde 
Axolot Koncern 

Kvartal 1 Kvartal 1-1 Helår
tkr 2019 2018 2019 2018 2018

Kassaflöde från löpande verksamheten

Rörelseresultat -5 669 -3 423 -5 669 -3 423 -18 238

Avskrivningar 831 450 831 450 2 282

Finansiella betalningar - - - - -

Inkomstskattebetalningar - - - - -

Förändring av rörelsefordringar -81 215 -81 215 -347

Förändring av rörelseskulder 745 1 560 745 1 560 636

Kassaflöde från löpande verksamheten -4 174 -1 198 -4 174 -1 198 -15 667

Kassaflöde från investeringsverksamheten

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -2 239 -1 256 -2 239 -1 256 -3 263

Investeringar i patent -18 -26 -18 -26 -199

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -236 -302 -236 -302 -1 696

Kassaflöde från investeringsverksamheten -2 493 -1 584 -2 493 -1 584 -5 158

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

Nyemission - - - - 67 494

Emissionskostnader - - - - -2 021

Kassaflöde från finansieringsverksamheten - - - - 65 473

PERIODENS KASSAFLÖDE -6 667 -2 782 -6 667 -2 782 44 648

Likvida medel vid periodens början 48 864 4 166 48 864 4 166 4 166

Tillkommande kassa vid omvänt förvärv - 50 - 50 50

Likvida medel vid periodens slut 42 197 1 434 42 197 1 434 48 864
    

Likviditet, kassaflöde och nettoskuld
Kassaflödet före finansiering uppgick under det första 
kvartalet 2019 totalt sett till ett utflöde på -6 667 tkr 
(-2 782), varav investeringar -2 493 tkr (-1 584) och  
-4 174 tkr (-1 198) i kassaflöde från den löpande verk- 
samheten. Kassaflödet från finansieringsverksamheten 
var 0 tkr (0). 

Vid årets början uppgick likvida medel till 48 864 tkr, och 
vid utgången av första kvartalet 2019 hade de minskat till 
42 197 tkr. Axolot Solutions koncernen hade vid första 
kvartalets slut 2019 ingen extern upplåning. Nettoskulden 
uppgick därmed till -42 197 tkr (-1 434), vilket utgörs av de 
likvida medlen.
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Eget kapital förändring
Axolot Koncern 

Kvartal 1 Kvartal 1-1 Helår
tkr 2019 2018 2019 2018 2018

Ingående balans 62 478 15 219 62 478 15 219 15 219

Tillkommande kapital vid omvänt förvärv - - - - 50

Nyemission - - - - 67 494

Emissionskostnader - - - - -2 021

Valutakursdifferens 3 11 3 11 -78

Periodens nettoresultat -5 669 -3 423 -5 669 -3 423 -18 186

Utgående eget kapital 31 december 56 812 11 807 56 812 11 807 62 478
    

Eget kapital
Vi årets början uppgick eget kapital till 62 478 tkr,  
och vid utgången av första kvartalet 2019 var det egna 
kapitalet 56 812 tkr. Nettoresultatet uppgick till  
-5 669 tkr och valutakursdifferenser uppgick till 3 tkr.    

Data per aktie  
Axolot Solutions Holding AB 

Kvartal 1 Kvartal 1-1 Helår
2019 2018 2019 2018 2018

Antal aktier före full utspädning * 26 503 948 1 000 000 26 503 948 1 000 000 26 503 948

Antal aktier efter full utspädning * 30 278 628 2 363 912 30 278 628 2 363 912 30 278 628

Nettoresultat per aktie före full utspädning (kr) ** -0,21 -3,42 -0,21 -3,42 -0,69

Nettoresultat per aktie efter full utspädning (kr) ** -0,21 -3,42 -0,21 -3,42 -0,69

Genomsnittligt antal aktier före full utspädning 26 503 948 1 000 000 26 503 948 1 000 000 11 280 620

Genomsnittligt antal aktier efter full utspädning 30 278 628 2 363 912 30 278 628 2 363 912 13 046 326

*) Avser antal aktier vid periodens slut

 **) Räknat på antal aktier vid periodens slut
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Aktiekapital och ägarförhållanden
Koncernen bildades genom den apportemission som 
anges i tabellen Aktiekapitalets utveckling. Samtliga 
dåvarande aktieägare i dotterbolaget Axolot Solutions 
tecknade nya aktier i Axolot Solutions Holding, mot 
betalning i form av aktierna i Axolot Solutions. I april 2018 
gjordes en nyemission i samband med omstrukturering av 
moderbolaget, varvid aktiekapitalet ökade med 44 000 kr. 
Senare under andra kvartalet gjordes en nyemission som i 
sin helhet hade registrerats vid Bolagsverket den  
1 augusti 2018, och innebar en ökning av aktiekapitalet 
med totalt 204 659 kr. 

I september månad 2018 beslutades om en nyemission, 
vilken fulltecknades och medförde en ökning av aktie- 
kapitalet om 120 538 kr, och en ökning av antalet aktier 
med 2 410 768 stycken. Vid denna senaste nyemission  
var teckningskursen 11 kronor för en aktie och en option 
(se mer om detta nedan).  

Bolagets aktiekapital uppgick vid 2018 års utgång till  
1 325 197 kr, fördelat på 26 503 948 aktier, vardera med 
ett kvotvärde på 0,05 kr. Bolaget har endast ett aktieslag 
och samtliga aktier har lika rätt till utdelning. Inga föränd-
ringar i aktiekapitalet har skett under första kvartalet 2019.

Det finns två utestående teckningsoptionsprogram som 
kan påverka storleken på aktiekapitalet framöver. Dessa 
har utförligt beskrivits i Bolagsbeskrivningen i samband 
med Bolagets notering på Nasdaq First North. Det första 
av dessa två teckningsoptionsprogram omfattar fem 
nyckelpersoner i bolaget. Teckningsoptionerna kan 
utnyttjas under perioden 1 oktober 2019 till 31 december 
2019. Aktiekapitalet kan därigenom komma att ökas med 
högst 68 196 kr, vilket motsvarar knappt 5% räknat på 
aktiekapitalet efter registrering av de nya aktierna. Vid 

Största aktieägare per 31 mars 2019
Axolot Solutions Holding AB  

Aktieägare Aktier Procentandel

Mikael Åbacka * 4 300 579 16,23%

Lennart Holm * 4 208 795 15,88%

UBS Switzerland AG 2 693 399 10,16%

Banque Internationale à 
Luxembourg SA 1 906 247 7,19%

M Lindstrand Investment AB ** 1 191 276 4,49%

Subtotal 14 300 296 53,96%

Övriga 12 203 652 46,04%

Totalt 26 503 948 100,00%

*) Avser eget samt närstående fysiska och juridiska personers innehav.

**) Mats Lindstrand är huvudman för M Lindstrand Investment AB.

Aktiekapital och antal aktier 
Axolot Solutions Holding AB 

Förändring Totalt antal Kvotvärde Förändring Ackumulerat
Registrerat Händelse antal aktier aktier kronor aktiekapital kr aktiekapital kr

2016 Nybildning 1 000 000 1 000 000 0,05 50 000 50 000

2018 Apportemission 18 120 000 19 120 000 0,05 906 000 956 000

2018 Nyemissioner 7 383 948 26 503 948 0,05 369 197 1 325 197
  

fulltecknande av detta programmet kommer bolaget att 
tillföras drygt 7,5 mkr. Det andra teckningsoptionspro-
grammet relaterar till den senaste nyemissionen, som 
registrerades i oktober 2018. De teckningsoptionerna kan 
utnyttjas under perioden 1 februari 2020 till 31 maj 2021, 
och som en följd av detta program kan aktiekapitalet 
komma att ökas med högst 120 538 kr, vilket ger en effekt 
på cirka 8% räknat på aktiekapitalet efter registrering av 
båda teckningsoptionsprogrammen. Vid fulltecknande av 
det andra teckningsoptions-programmet kommer bolaget 
att tillföras cirka 38.6 mkr. Den totala aktiekapitaleffekten 
av de två teckningsoptionsprogrammen kan maximalt 
uppgå till drygt 12%.
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ÖVRIG INFORMATION

Medarbetare
Under det första kvartalet 2019 har det anställts en (1) 
person, inom teknikutveckling, och antalet anställda vid 
kvartalets utgång var sju (7). På konsultsidan har det 
tillkommit två personer inom teknikutveckling och en inom 
operations. Rekryteringen av dessa nya medarbetare är ett 
led i att skapa förutsättningar för bolagets kommersiella 
expansion. 

Redovisningsprinciper
Axolot Solutions koncern- och moderbolagsredovisning 
upprättas i enlighet med årsredovisnings-lagen och 
BFNAR 2012:1 (K3). Redovisningsprinciperna är oförän-
drade jämfört med Bolagsbeskrivningen som publicerades 
i november 2018, och jämfört med Årsredovisningen 2017 
för Axolot Solutions AB liksom koncernens Årsredovisning 
2018, som offentliggjordes i april månad i år.  

Koncernen består av moderbolaget Axolot Solutions 
Holding AB och dess helägda dotterbolag Axolot Solutions 
AB, vilket i sin tur äger Axolot Solutions Finland Oy. 

Risker
Axolot Solutions är exponerat för olika risker och osäker-
hetsfaktorer. En utförlig beskrivning av dessa finns i 
Bolagsbeskrivningen från november 2018.

Transaktioner med närstående
Axolot Solutions har inte beviljat några lån, garantier eller 
borgensförbindelser till eller till förmån för någon av 
Axolot Solutions Holdings styrelseledamöter eller ledande 
befattningshavare. De affärstransaktioner som finns med 
närstående (hyres- och konsultavtal) och som framgår i 
Årsredovisningen för 2018, har ingåtts på marknadsmässi-
ga villkor.

Presentation av finansiell information
Belopp som anges i de finansiella tabellerna visas i hela 
tusental kronor, men har underliggande decimaler. Därmed 
summerar inte alltid tabellerna exakt.
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Kontaktinformation

Mårten Olausson, VD
Tel: +46 70 584 06 17 
marten.olausson@axolotsolutions.com

Anita Haak, CFO
Telefon: +46 70 817 11 12 
anita.haak@axolotsolutions.com

Axolot Solutions Holding AB
Hamntorget 3 
SE-252 21 Helsingborg 
Telefon: +46 10 211 50 10 
E-mail: info@axolotsolutions.com 
Hemsida: axolotsolutions.com

Organisationsnummer  
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Rapporter
• Årsstämma 2019  15 maj 2019

• Delårsrapport jan-jun 2019 23 aug 2019

• Delårsrapport jan-sep 2019 13 nov 2019

• Bokslutskommuniké 2019 14 februari 2020

Den nyligen offentliggjorda Årsredovisningen för 2018  
för Axolot Solutions Holding AB och koncernen finns 
tillgänglig på bolagets hemsida axolotsolutions.com.

Styrelsens intygande
Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att  
denna kvartalsrapport ger en rättvisande översikt  
av bolagets verksamhet, ställning och resultat samt 
beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som 
bolaget står inför.

Denna rapport har inte varit föremål för granskning  
av bolagets revisor.

Helsingborg den 10 maj 2019
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