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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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Första till fjärde kvartalet 2019
• Nettoomsättningen uppgick till 2 143 tkr (1 451 tkr för 

motsvarande period 2018)

• Övriga intäkter (exkl. aktiverat eget arbete) uppgick till 
193 tkr (105)

• Rörelseresultatet blev -25 995 tkr (-18 238)

• Nettoresultat per aktie uppgick till -0,98 kr (-1,61)

• Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för 2019

• Likvida medel uppgick till 20 194 tkr vid årets slut

FINANSIELLT SAMMANDRAG:

Fjärde kvartalet 2019
• Nettoomsättningen uppgick till 882 tkr (502 tkr för 

motsvarande kvartal 2018)

• Övriga intäkter (exkl. aktiverat eget arbete) 
uppgick till 83 tkr (0)

• Rörelseresultatet blev -7 216 tkr (-6 933)

• Nettoresultat per aktie uppgick till -0,27 kr (-0,27)

Nyckeltal
Axolot Solutions koncern 

Kvartal 4 Kvartal 1-4
tkr 2019 2018 2019 2018

Nettoomsättning 882 502 2 143 1 451

Övriga rörelseintäkter inkl. aktiverat eget arbete 845 693 2 719 1 802

Rörelseresultat före avskrivningar -6 099 -6 244 -22 096 -15 956

Rörelseresultat -7 216 -6 933 -25 995 -18 238

Nettoresultat -7 217 -6 907 -25 996 -18 186

Nettoresultat per aktie (kronor) * -0,27 -0,27 -0,98 -1,61

Kassaflöde före finansiering -8 226 -7 722 -28 930 -20 825

Likvida medel vid periodens slut 20 194 48 864 20 194 48 864

Eget kapital vid periodens slut 36 740 62 478 36 740 62 478

Antal anställda vid periodens slut 10 6 10 6

* Räknat på genomsnittligt antal aktier

Händelser under fjärde kvartalet 2019 
• Axolot tecknar ytterligare ett provkörningsavtal med  

slipmassatillverkare i Norge

• Axolot tecknar provkörningsavtal med

  – kemikalietillverkare i England

  – papperstillverkare Hellefoss Paper i Norge

  – bioraffinaderiet SunPine i Piteå

• De längre provkörningar som pågår inom rening av  
hårt förorenade vatten av olika slag respektive tillvara- 
tagande av värdefulla ämnen i avfallsvatten fortsätter  
att ge goda resultat. Axolot utvärderar tillsammans  
med de olika kunderna en fortsättning i form av  
kommersiella projekt

• Axolot har genomfört framgångsrika tester för rening  
av kadmium och andra tungmetaller ur elfilteraska

• Information om årsstämma 2020 samt  
ledamöter i Valberedningen

• Extra bolagsstämma för inval av ny styrelseledamot, 
tillika styrelseordförande

Väsentliga händelser efter periodens slut 
Inga väsentliga händelser efter periodens slut

HÖGSTA NIVÅN HITTILLS PÅ KUNDAKTIVITETER  
OCH FOKUS PÅ KOMMERSIALISERING
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VD HAR ORDET

 
Marie Landfors, VD och koncernchef

Under 2019 har verksamheten successivt styrts om från teknik- och produktut-
veckling till ett mer utåtriktat arbete mot befintliga och potentiella kunder. 
Kommersialiseringen av vår teknologi har således inletts på allvar. Vi har under 
året aktivt bearbetat ett antal prioriterade kundprojekt. För några av dessa har vi 
själva initierat kontakten, för andra så har kunder glädjande nog sökt upp oss. 
Det betyder att kännedomen om vår teknologi och intresset för den börjar 
sprida sig. 

Axolot har under de senaste två åren på ett dramatiskt sätt ökat kunskapen och 
förståelsen för vilka vattenföroreningar och därmed kunder som är ideala för vår 
teknologi och där vi har något unikt att offerera. Vi kan konstatera att vatten-
strömmar vi är särskilt duktiga på att hantera är oljeemulsioner och tungt 
förorenade vatten, vatten som innehåller fosfor, tungmetaller, bioföroreningar 
och suspenderat material. Vi har under året därför inriktat vår marknadsbear-
betning mot de industrivertikaler där behoven av att eliminera dessa typer av 
föroreningar är som störst, och där vi kan erbjuda lösningar som ingen annan 
kan hantera lika effektivt som vi. 

För att accelerera kundbearbetningen så har vi under året förstärkt vår organi-
sation med ett par personer som kartlägger marknaden i Finland och Sverige. 
Och vi har rekryterat en säljare. Detta har redan resulterat i ett antal spännande 
öppningar och ett flertal testkörningar som kommunicerats publikt under året. 
Även om vi märker att alltfler inom industrin känner till oss så kan vi konstatera 
att Axolot Solutions som varumärke fortfarande är relativt okänt och framförallt 
oprövat på våra huvudmarknader. I varje enskilt fall behöver vi bevisa vår 
teknologis funktionalitet och prestanda, och att vi har den kunskap som krävs 
för att lösa kundernas problem. Därför måste vi fortsätta göra provkörningar ute 
hos kund i syfte att etablera referenser inom specifika industrivertikaler. 
Eftersom efterfrågan på provkörningar har ökat rejält byggde vi under 2019 fyra 
nya pilotanläggningar för provkörningar ute hos kunder samt en mindre 
bänkreaktor med vilken vi kan arbeta flexibelt, snabbt och kostnadseffektivt i de 
fall då kunden vill känna en större trygghet innan ett fullskaligt pilotförsök 
genomförs. Under 2019 har vi också rekryterat ytterligare fältpersonal för att 
kunna genomföra det ökade antalet provkörningar och analyser vi nu gör. 

Som ett resultat av att provkörningarna och provkörningsveckorna har blivit fler 
har faktureringen under året ökat med 50% till 2.3 mkr, och det senaste kvartalet 
nåddes en ny högsta-nivå på nära 1 mkr. För närvarande har vi flera etablerade 
långsiktiga kundrelationer, där vi dels renar vatten kontinuerligt och dels - i två av 
fallen - har möjlighet att köra demotester för potentiella kunder. Axolots 
marknad har också utökats till att inte bara omfatta kunder i Sverige och Finland, 
utan även i Danmark, Norge och England. 

Syftet med provkörningarna och de långsiktiga kundsamarbetena är givetvis att 
nå fram till kommersiella kundkontrakt där Axolots systemlösning integreras i 
kundens produktionsprocess. Som exempel har Axolot under hösten kontaktats 
av de två norska slip- och pappersmassabruken Vafos och Hellefoss som bägge 
har problem med utsläpp av suspenderat material och syreförbrukande ämnen. 
Vi har nu kört försök och i bägge fallen lyckats att reducera problemskapande 
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ämnen till för kunden acceptabla nivåer. Våra testresultat kommer att ligga till 
grund för kundens framtida investeringsbeslut för att öka vattenreningskapa- 
citeten och därigenom möjliggöra utökad produktion. Ett annat exempel är ett 
kundprojekt i sydöstra England, en kemikalietillverkare. Här assisterar vi kunden 
med vattenrening i syfte att kunna återföra procesströmmar internt. I detta fall 
så finns det återvunna materialet intressant nog i flocken och inte i det renade 
vattnet. Andra mer långtgående kundsamarbeten som förtjänar att omnämnas 
är vattenrening hos fiskodlingsaktören Fifax i Finland och lakning av förorenade 
jordmassor i ett projekt med Fortum Waste Solutions. 

Under hösten har vi med framgång genomfört försök där vi tagit bort tung- 
metaller ur askor. Flygaska är den aska som avskiljs från förbränningsgaserna i 
ett elfilter, och askan innehåller höga halter av farliga ämnen som kommer ifrån 
bränslet eller som bildats i processen. Askan kan tvättas för att lösa ut tung- 
metallerna som då hamnar i vattenfasen. Vid inledande försök ute hos kund har 
vi nu visat att AxoPur®-teknologin kan reducera halterna av tungmetaller som 
kadmium, bly och zink med 95% eller mer, helt unikt. Resultatet av processen är 
att mängden farligt avfall dramatiskt kan reduceras och möjlighet skapas för 
cirkulär användning av nyttoämnen som zink, eller säker slutförvaring av starkt 
miljöstörande ämnen som kadmium. 

För att kunna åstadkomma ett kommersiellt genombrott är det av avgörande 
betydelse att Axolot kan erbjuda en helautomatiserad systemlösning, som är 
ämnad för drift dygnet runt, och som i huvudsak kunden kan hantera själv som 
en del av sin produktionsprocess. Parallellt med marknadsbearbetning och 
provkörningsaktiviteter har Axolot därför under andra halvåret 2019 fokuserat 
sitt utvecklingsarbete på att konstruera och dokumentera klart vår första 
automatiserade och skalbara helhetslösning för industriell vattenrening, där vår 
AxoPur®-reaktor utgör huvudkomponenten. Detta arbete är nu i det närmaste 
klart och systemet är beställningsbart, i olika flödeskapaciteter. Vi har parallellt 
med utvecklingsarbetet landat vår affärsmodell och jobbat med strukturen för 
det kommersiella avtal som ska gälla vid försäljning av AxoPur®-system 
inklusive underhålls- och servicetjänster. 

POLISHING

FLOC HANDLINGPRE-TREATMENT

ELECTROCHEMICAL REACTION
INDUSTRIAL WATER

SEPARATION

AxoPur® är Axolot Solutions patenterade 
reningsteknik. Genom att rena vattnet 
momentant med en kompakt utrustning kan 
reningen decentraliseras och det renade 
vattnet ersätta färskvatten och recirkuleras.
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För att säkra vår framtid måste vi strategiskt arbeta vidare med vår patent-
portfölj och utveckla nya applikationer. I skrivande stund rymmer vår portfölj fyra 
olika patent. Varumärket AxoPur® har under året registrerats inom EU, och 
motsvarande registreringsprocesser är under 2019 initierade i USA, Indien och 
Kina. Forskningen under 2019 har bland annat handlat om framtagning av ny 
kunskap kring olika organiska modellämnens uppförande i en AxoPur®-
behandling, så att vi vet när och varför olika tilläggstekniker behöver nyttjas. Vi 
kommer att jobba vidare under 2020 för att utveckla en ny tjänst kring bort-
tagning av småskaligt COD/TOC. Vidare har vi utvecklat en förfinad process för 
sulfatborttagning från en komplex matris. Tillsammans med Chalmers och 
Thomas Concrete Group har vi också medverkat i ett forskningsprojekt med 
fokus på det kommersiella nyttiggörandet av en restprodukt från sagda 
sulfatreningsteknik – ett projekt som fallit väl ut och där en fortsättning på 
vägen mot kommersialisering nu övervägs. Vi har också påbörjat ett systema-
tiskt arbete för att förstå olika kväveföreningars uppträdande i en AxoPur®-
behandling, vilket också blir basen för utveckling av en ny applikation under 
2020. Vi har under 2019 lagt upp en strategi för att förstå PFAS (Per- och 
Polyflourerade Alifatiska Syror) uppträdande i en AxoPur®-behandling och hur vi 
ska designa ett system för deras säkra och totala borttagning. 

Välkommen in i 2020
Efter ett händelserikt 2019 som innehållit såväl framgångar som utmaningar så 
ser vi alla i teamet bakom Axolot Solutions fram emot 2020, året då vi vill få till 
vårt riktiga genombrott på marknaden. Vi har fram tills nu jobbat hårt med att få 
fram en första generations kommersiell och helautomatiserad teknisk plattform 
för vattenrening. Vi vet att tekniken fungerar väl och att vi till många kunder kan 
erbjuda en lösning där det idag inte finns några andra fungerande tekniska 
alternativ att tillgå till en realistisk kostnad. Att ingå och arbeta i partnerskap 
med våra kunder är något som vi vet att våra kunder uppskattar, och till-
sammans kan vi jobba fram unika lösningar baserat på vårt grundkoncept 
AxoPur®. Vi har nu ett bättre strukturkapital och processer för ett kommersiellt 
genombrott och på sikt tillväxt. Takten i kundbearbetningen har ökat väsentligt. 
Vi hoppas och tror naturligtvis att detta arbete ska bära frukt i form av riktiga 
kommersiella framgångar inom prioriterade marknadsnischer. Vi är redo för 
2020!

Marie Landfors

VD och koncernchef
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FINANSIELL ÖVERSIKT
Koncernen

Resultaträkning 
Axolot Solutions koncern

Kvartal 4 Kvartal 1-4
tkr 2019 2018 2019 2018

Nettoomsättning 882 502 2 143 1 451

Aktiverat eget arbete 762 693 2 526 1 697

Övriga rörelseintäkter 83 0 193 105

Rörelseintäkter 1 727 1 195 4 862 3 253

Råvaror och förnödenheter -346 -195 -1 057 -559

Övriga externa kostnader -4 621 -4 145 -15 062 -10 900

Personalkostnader * -2 831 -2 967 -10 769 -7 408

Av- och nedskrivningar -1 117 -689 -3 899 -2 282

Övriga rörelsekostnader -28 -132 -70 -343

Rörelseresultat -7 216 -6 933 -25 995 -18 238

Finansnetto -1 26 -1 52

Resultat efter finansnetto -7 217 -6 907 -25 996 -18 186

Skatt på årets resultat 0 0 0 0

Nettoresultat -7 217 -6 907 -25 996 -18 186

Rörelseresultat före avskrivningar -6 099 -6 244 -22 096 -15 956

Rörelseintäkter och resultat
Fjärde kvartalet
Det fjärde kvartalets rörelseintäkter 2019 uppgick till 1 727 
tkr (1 195 tkr för motsvarande period 2018), varav extern 
fakturering utgör 965 tkr (502). Kvartalets fakturering är 
den högsta hittills för Axolot Solutions. Liksom tidigare 
hänför sig faktureringen både till kortare provkörningar och 
till fortsättning på redan påbörjade uppdrag inom vatten-
rening, där de inledande provkörningarna redan har 
verifierat att Axolots teknik är framgångsrik i kundens 
applikation. En mindre del av intäkterna, 80 tkr, avser ett 
bidrag från Vinnova i ett forskningsprojekt om Ettringit, lett 
av Chalmers Tekniska Högskola.

Aktiverat eget arbete uppgick till 762 tkr under det fjärde 
kvartalet 2019 (693), vilket avser utveckling av konstruk-
tioner och tekniker. Mer specifikt avser det slutfasen på 
första generationens AxoPur® system, en automatiserad 
helhetslösning för kommersiellt bruk. 

Resultatet efter finansnetto blev -7 217 för kvartal 4 2019 
(-6 907). Personalstyrkan i form av egen personal och 

konsulter har ökat något jämfört med motsvarande period i 
fjol, där Axolot nu har fler arbetsteam som hanterar de olika 
pågående kundprojekten, och även har anställt en säljchef. 
En omställning har inletts som innebär att Axolots resurser 
fokuseras på kommersialiseringen av det utvecklade 
AxoPur® systemet. 

Avskrivningarna uppgick under kvartalet till 1 117 tkr (689). 
Det fanns ingen extern upplåning och därmed inga finan-
sieringskostnader under perioden.   

Helår
Under helåret 2019 blev rörelseintäkterna 4 862 tkr (3 253). 
Den externa faktureringen var 2 336 tkr (1 556). Aktiverat 
eget arbete uppgick till 2 526 tkr (1 697). 

Resultatet efter finansnetto uppgick till -25 996 tkr under 
helåret 2019 (-18 186). Årets räkenskaper påverkades av 
avsättning för uppsägning av VD, -1 030 tkr, och i övrigt har 
kostnaderna ökat i enlighet med de satsningar som har 
gjorts inför en kommersiell expansion. Således har nya 

 *) Innehåller uppsägningskostnader -1 030 tkr under andra kvartalet 2019. 
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Balansräkning 
Axolot Solutions koncern 

tkr 2019-12-31 2018-12-31

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utvecklingskostnader 6 797 5 406

Patent 3 045 4 147

Summa immateriella 
anläggningstillgångar 9 842 9 553

Materiella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar 7 443 4 138

Pågående nyanläggningar och 
förskott avseende materiella 
anläggningstillgångar 950 1 654

Summa materiella 
anläggningstillgångar 8 393 5 792

Summa anläggningstillgångar 18 235 15 345

Omsättningstillgångar

Kundfordringar 655 377

Övriga kortfristiga fordringar 1 555 1 264

Summa omsättningstillgångar 2 210 1 641

Likvida medel 20 194 48 864

SUMMA TILLGÅNGAR 40 639 65 850

tkr 2019-12-31 2018-12-31

Eget kapital 36 740 62 478

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 1 339 1 326

Övriga kortfristiga skulder 2 560 2 045

Summa kortfristiga skulder 3 899 3 371

SUMMA EGET KAPITAL  
OCH SKULDER 40 639 65 850

 
    

Investeringar
Under fjärde kvartalet 2019 har det gjorts investeringar  
på 902 tkr (1 117). Majoriteten av detta avser AxoPur® 
systemet.     

För helåret 2019 uppgick investeringarna till 6 785 tkr  
(5 158), varav materiella anläggningstillgångar svarar för  
4 185 tkr. De materiella investeringarna hänför sig bland 
annat till fyra mobila pilotutrustningar och en bänkreaktor, 
som alla har tagits i bruk under året i olika provkörningar 
av kortare eller längre karaktär. 

Investeringar i immateriella tillgångar i form av aktiverat 
eget arbete blev 2 526 tkr (1 696), vilket hänför sig till 
utveckling av konstruktion och teknik, i huvudsak av 
AxoPur® systemet. Investeringar i patent var 74 tkr under 
året (199).

tekniska team införlivats i organisationen och de har 
arbetat med ett alltjämt ökande antal provkörningsveckor. 
Det geografiska arbetsfältet har utökats till att omfatta inte 
bara Sverige och Finland utan även Norge, Danmark och 
England. Marknadsbearbetningen har intensifierats, inte 
minst genom tillsättningen av en säljchef i Sverige och en 
säljkonsult i Finland. Utvecklingsarbetet har under det 
andra halvåret 2019 strukturerats upp och fokuserats kring 
det kommersiella AxoPur® systemet. 

Avskrivningarna var under 2019 -3 899 tkr (-2 282). 
Uppgången förklaras av att investeringsprojekt avseende 
både utveckling och kommersiell utrustning har slutförts 
och tagits i bruk. Det fanns inga finansieringskostnader 
under året. 
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Kassaflöde 
Axolot Solutions koncern

Kvartal 4 Kvartal 1-4
tkr 2019 2018 2019 2018

Kassaflöde från löpande verksamheten

Rörelseresultat -7 216 -6 932 -25 995 -18 238

Avskrivningar 1 117 689 3 899 2 282

Finansiella betalningar - - - -

Inkomstskattebetalningar - - - -

Förändring av rörelsefordringar -897 -680 -570 -347

Förändring av rörelseskulder -328 318 521 636

Kassaflöde från löpande verksamheten -7 324 -6 605 -22 145 -15 667

Kassaflöde från investeringsverksamheten

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -109 -346 -4 185 -3 263

Investeringar i patent -31 -79 -74 -199

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -762 -692 -2 526 -1 696

Kassaflöde från investeringsverksamheten -902 -1 117 -6 785 -5 158

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

Nyemission - 26 518 - 67 494

Emissionskostnader - -2 021 - -2 021

Teckningsoptionsprogram - - 275 -

Amortering av lån - - - -

Kassaflöde från finansieringsverksamheten - 24 497 275 65 473

PERIODENS KASSAFLÖDE -8 226 16 775 -28 655 44 648

Likvida medel vid periodens början 28 452 32 089 48 864 4 166

Tillkommande kassa vid omvänt förvärv - - - 50

Kursdifferens -32 0 -15 0

Likvida medel vid periodens slut 20 194 48 864 20 194 48 864
    

Likviditet, kassaflöde och nettoskuld
Kassaflödet före finansiering uppgick under det fjärde 
kvartalet 2019 till -8 226 tkr (-7 722), varav -902 avser 
investeringar (-1 117). Kassaflödet från den löpande 
verksamheten består av resultat före avskrivningar -6 099 
(-6 244) och förändring i rörelsekapital -1 225 tkr (-362).  
I jämförelseperioden kvartal 4 2018, skedde en nyemission 
som tillförde koncernen netto 24 497 tkr.  

Likvida medel vid starten av det fjärde kvartalet 2019 var 
28 452 tkr och vid dess utgång var denna balanspost  
20 194 tkr. 

För helåret 2019 var kassaflödet före finansiering -28 930 
tkr (-20 825). Investeringarna uppgick till -6 785 (-5 158) av 

detta och -22 145 tkr (-15 667) är kassaflöde från löpande 
verksamhet. I denna post ingår förändring av rörelsekapi-
tal med -49 tkr (289). Under kassaflöde från finansier-
ingsverksamhet finns ett kassaflöde på 275 tkr från 
teckningsoptionsprogrammet för personal inom Axolot, 
vilket genomfördes i en första etapp under tredje kvartalet 
2019. Under helåret 2018 gjordes nyemissioner som totalt 
tillförde koncernen 65 473 tkr.

Vid årets början uppgick likvida medel till 48 864 tkr, och 
vid utgången av 2019 hade de minskat till 20 194 tkr. 
Axolot Solutions koncernen hade vid årets utgång ingen 
extern upplåning. Nettoskulden uppgick därmed till  
-20 194 tkr (-48 864), vilket utgörs av de likvida medlen.
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Eget kapital
Vid årets början uppgick eget kapital till 62 478 tkr, och  
vid utgången av 2019 var det egna kapitalet 36 740 tkr. 
Nettoresultatet uppgick till -25 996 tkr och valutakursdiffe-
renser var -17 tkr. Intäkterna från försäljning av tecknings- 
optioner till personal i Axolot, 275 tkr, har redovisats direkt 
i eget kapital, såsom övrigt tillskjutet kapital.

Aktiekapital och ägarförhållanden
Bolagets aktiekapital uppgick vid 2019 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. 

Det fanns vid juni månads utgång 2019 två utestående 
teckningsoptionsprogram som kunde påverka storleken 
på aktiekapitalet framöver. Dessa har utförligt beskrivits i 
Bolagsbeskrivningen i samband med Bolagets listning på 
Nasdaq First North Growth Market. 

Det första av dessa två teckningsoptionsprogram omfatta-
de fem nyckelpersoner i bolaget. Teckningsoptionerna 
kunde utnyttjas under perioden 1 oktober 2019 till 31 
december 2019. Eftersom teckningskursen översteg 
aktiekursen under denna period har dessa teckningsop-
tioner inte utnyttjats.

Det andra teckningsoptionsprogrammet 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 teckningsoptionspro-
grammet. Vid fulltecknande av det andra teckningsoptions- 
programmet kommer bolaget att tillföras cirka 38.6 Mkr. 

Eget kapital förändring
Axolot Solutions koncern

Kvartal 4 Kvartal 1-4
tkr 2019 2018 2019 2018

Ingående balans 43 972 44 925 62 478 15 219

Tillkommande kapital vid omvänt förvärv - - - 50

Nyemission / Teckningsoptioner - 26 518 275 67 494

Emissionskostnader - -2 021 - -2 021

Valutakursdifferens -15 -38 -17 -78

Periodens nettoresultat -7 217 -6 907 -25 996 -18 186

Utgående eget kapital 36 740 62 478 36 740 62 478
    

Vid årsstämman 2019 fattades beslut om dels bemyndi-
gande för styrelsen att vid ett eller flera tillfällen fram  
till nästa årsstämma – med eller utan avvikelse från 
aktieägarnas företrädesrätt – besluta om nyemission av 
aktier och emission av teckningsoptioner och/eller 
konvertibler motsvarande en utspädningseffekt om högst 
20 procent av det totala antalet aktier i bolaget vid den 
tidpunkt då styrelsen första gången utnyttjar bemyndigan-
det; dels riktad emission av teckningsoptioner samt 
godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner. Bolaget 
ser kontinuerligt över finansieringen på kort och medellång 
sikt. Teckningsoptionsprogrammet avser emission av 
högst 1 060 000 teckningsoptioner, med rätt till teckning 
av samma antal nya aktier i bolaget. Dessa tecknings- 
optioner kan överlåtas till ledande befattningshavare och 
nyckelpersoner inom Axolotkoncernen. Totalt har 722 925 
teckningsoptioner tecknats av åtta nyckelpersoner i 
bolaget, varav 353 000 optioner har tecknats av VD Marie 
Landfors. Resterande optioner kommer att reserveras för 
tilldelning vid framtida rekryteringar av nya medarbetare. I 
enlighet med årsstämmans beslut har teckningskursen 
fastställts till 6,39 kronor per aktie, motsvarande 150% av 
den volymvägda genomsnittliga betalkursen för bolagets 
aktie på Nasdaq Stockholm First North Growth Market 
under perioden 13 maj 2019 - 26 maj 2019. Priset för 
teckningsoptionen har beräknats till marknadsvärde enligt 
Black & Scholes värderingsmodell och uppgick till 0,38 
kronor per option. Om alla utestående teckningsoptioner i 
detta optionsprogram utnyttjas kommer den sammantag-
na utspädningen komma att kunna bli maximalt 3.5 
procent av det totala antalet aktier. För incitaments- 
programmets fullständiga villkor se årsstämmans beslut. 

Den totala aktiekapitaleffekten av ovanstående två 
aktuella teckningsoptionsprogram kan maximalt uppgå till 
knappt 12%. 
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Aktiekapital och antal aktier 
Axolot Solutions Holding AB 

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

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

  

Axolot Solutions största aktieägare  
per 31 december 2019  

Aktieägare Antal aktier Procentandel

Mikael Åbacka * 4 300 579 16,23%

Lennart Holm * 4 208 795 15,88%

UBS Switzerland AG 2 637 859 9,95%

Banque Internationale à 
Luxembourg SA 1 572 763 5,93%

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

Subtotal 13 911 272 52,49%

Övriga 12 592 676 47,51%

Totalt 26 503 948 100,00%

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

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

Data per aktie  
Axolot Solutions Holding AB 

Kvartal 4 Kvartal 1-4
2019 2018 2019 2018

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

Antal aktier efter full utspädning * 29 637 641 30 278 628 29 637 641 30 278 628

Nettoresultat per aktie före full utspädning (kr) ** -0,27 -0,27 -0,98 -1,61

Nettoresultat per aktie efter full utspädning (kr) ** -0,27 -0,27 -0,98 -1,61

Genomsnittligt antal aktier före full utspädning 26 503 948 25 700 359 26 503 948 11 280 620

Genomsnittligt antal aktier efter full utspädning 31 001 553 28 671 449 30 609 969 13 046 326

*) Avser antal aktier vid periodens slut

 **) Räknat på genomsnittligt antal aktier
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Moderbolaget

Resultaträkning 
Moderbolaget

Helår
tkr 2019 2018

Fakturering dotterbolag 1 868 623

Rörelseintäkter 1 868 623

Övriga externa kostnader -1 462 -1 817

Personalkostnader * -3 766 -967

Av- och nedskrivningar - -

Övriga rörelsekostnader - -

Rörelseresultat -3 360 -2 161

Ränteintäkter från dotterbolag 93 56

Nedskrivning innehav i dotterbolag ** -72 770 -

Resultat efter finansnetto -76 037 -2 105

Skatt på årets resultat - -

Nettoresultat -76 037 -2 105

*) Innehåller uppsägningskostnader -1 030 tkr, under 
andra kvartalet 2019.   

 **) I samband med att aktieägartillskott har gjorts  
under 2019 har aktier i dotterbolag inte uppvärderats.  
De interna lånen har omvandlats till aktieägartillskott,  
och därefter skrivits ner. Värdet på aktier i dotterbolag  
är satt till 86 mkr i årsbokslutet 2019.   

Balansräkning 
Moderbolaget

tkr 2019-12-31 2018-12-31

Anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag 86 000 116 000

Fordringar hos koncernföretag - 16 678

Summa anläggningstillgångar 86 000 132 678

Omsättningstillgångar

Fordringar hos koncernföretag 570 760

Övriga kortfristiga fordringar 151 297

Summa omsättningstillgångar 721 1 057

Likvida medel 17 711 46 792

SUMMA TILLGÅNGAR 104 432 180 527

tkr 2019-12-31 2018-12-31

Eget kapital 103 380 179 418

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 214 190

Skulder till koncernföretag - 345

Övriga kortfristiga skulder 838 574

Summa kortfristiga skulder 1 052 1 109

SUMMA EGET KAPITAL OCH 
SKULDER 104 432 180 527
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ÖVRIG INFORMATION

Medarbetare
Antalet anställda vid utgången av 2019 var 10 personer, 
vilket innebär en ökning med 1 person under fjärde 
kvartalet. En Teknisk säljchef har anställts. På konsult-
sidan har det skett en minskning av en person inom 
utveckling. Under 2019 har personalstyrkan ökat med  
4 personer. Utöver den Tekniske säljchefen har arbets- 
teamen som hanterar provkörningar och andra kund- 
projekt utökats.

Redovisningsprinciper
Axolot Solutions koncern- och moderbolagsredovisning 
upprättas i enlighet med årsredovisnings-lagen och 
BFNAR 2012:1 (K3). Redovisningsprinciperna är  
oförändrade jämfört med Årsredovisningen 2018, som 
offentliggjordes i april månad 2019.  

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  
osäkerhetsfaktorer. 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) har ingåtts på 
marknadsmässiga 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

Marie Landfors, VD
Tel: +46 72 198 76 50 
marie.landfors@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  
Axolot Solutions Holding AB: 559077-0722

Certified Advisor
FNCA Sweden AB 
Box 5807 
102 48 Stockholm 
Telefon: +46 8 528 00 399 
E-mail info@fnca.se

Finansiell kalender
• Delårsrapporter: 

 Januari - Mars 2020 29 april 2020

 Januari - Juni 2020 30 juli 2020

 Januari - September 2020 30 oktober 2020

• Årsstämma 14 maj 2020

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

Årsredovisningen för 2019 planeras offentliggöras på 
bolagets hemsida under vecka 14, 2020.

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 översiktlig 
granskning av bolagets revisor.

Helsingborg den 14 februari 2020
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