DELÅRSRAPPORT
Januari – Mars 2020

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 vattenreningsprojekt, 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 Generalförsamling antog 2015.

AXOLOTS DEFINIERADE TEKNISKA PLATTFORM TAR FORTSATT
FORM I BEFINTLIGA OCH NYA SPÄNNANDE KUNDPROJEKT
SAMMANDRAG AV
FÖRSTA KVARTALET 2020

Väsentliga händelser under
första kvartalet 2020
• Mot bakgrund av det kraftigt försämrade marknadsläget,
som en följd av Covid-19 viruset, fattade styrelsen i
Axolot Solutions i mars månad beslut om ett åtgärdspaket för att anpassa organisationen till de nya förutsättningarna. De konkreta åtgärderna innefattar framförallt personalneddragningar och minskade konsultuppdrag. Provkörningar kommer dock att fortsätta
utföras och Axolot avser ha en beredskap för att kunna
börja leverera kommersiella anläggningar så snart
marknadsläget tillåter.

Finansiellt
• Nettoomsättningen uppgick till 725 tkr (169 tkr för
motsvarande kvartal 2019)
• Övriga intäkter uppgick till 446 tkr (0), vilket avser
fortsatt bidrag från finländsk jordbruksmyndighet till ett
framgångsrikt reningsprojekt som inleddes under 2019
• Rörelseresultatet blev -6 237 tkr (-5 669)
• Nettoresultat per aktie uppgick till -0,24 kr (-0,21)

• Som en del av åtgärdspaketet beslutade styrelsen att
vissa roller i ledningsgruppen ska samordnas. Detta
innebär att forskningschef Martin Ragnar tar över som
ny VD för Axolot, senast från augusti 2020, och att rollen
som CTO kommer att utgå. Marie Landfors och Daniel
Holm kommer därmed att lämna Bolaget efter uppsägningstidens slut.

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång
• Inga väsentliga händelser efter kvartalets slut.

Nyckeltal
Axolot Solutions Koncern
Kvartal 1
tkr

2020

Kvartal 1-1

Helår

2019

2020

2019

2019

Nettoomsättning

725

169

725

169

2 143

Övriga rörelseintäkter inkl. aktiverat eget arbete

722

236

722

236

2 719

Rörelseresultat före avskrivningar

-5 056

-4 838

-5 056

-4 838

-22 096

Rörelseresultat

-6 237

-5 669

-6 237

-5 669

-25 995

Nettoresultat

-6 236

-5 669

-6 236

-5 669

-25 996

-0,24

-0,21

-0,24

-0,21

-0,98

Kassaflöde före finansiering

-5 736

-6 667

-5 736

-6 667

-28 930

Likvida medel vid periodens slut

14 468

42 197

14 468

42 197

20 194

Eget kapital vid periodens slut

30 531

56 812

30 531

56 812

36 740

10

7

10

7

10

Nettoresultat per aktie (kronor) *

Antal anställda vid periodens slut
* Räknat på genomsnittligt antal aktier
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VD HAR ORDET
Första kvartalet 2020 karaktäriseras av både ”gas och broms”, kanske inte
helt ovanligt för mindre startup-bolag. Affärsmässigt har det gått bra och
vi fortsätter att bearbeta kunder i hög takt. Vi tillförde 2019 nya resurser
inom marknadsbearbetning. Marknadsbearbetningen har delvis skiftat
om från större till mindre och medelstora företag inom några nya industrier, och vi har satsat på en kampanj för bearbetning av energibolag för
behandling av slaggprodukter. Sammantaget har dessa satsningar gett
goda resultat i form av många nya kundkontakter, flera provkörningskontrakt och intressanta kunddialoger i hela Norden.
Med anledning av det kraftigt försämrade marknadsläget i och med den
pågående Coronapandemin så måste vi liksom många andra företag
anpassa den finansiella och organisatoriska kostymen till de nya förutsättningarna.
Det rådande konjunkturläget innebär för Axolot Solutions del en betydande
osäkerhet kring kunders förmåga att på kort sikt engagera sig i och
investera i projekt avseende vår teknologi. Detta väntas leda till att
utvecklingstakten bromsar in, och att tidshorisonten fram till kommersiella framgångar kommer att förlängas. Därför genomförs just nu ett
åtgärdsprogram för att omedelbart sänka kostnader i företaget, och på så
vis övervintra tills kundernas situation såväl som investerarmarknaden
börjar förbättras.

Marie Landfors, VD och koncernchef

Vår marknadsstrategi håller
Vi kan konstatera att vår marknadsstrategi, att kontakta företag direkt
inom specifika branscher, fortsatt håller. Vi diskuterar gärna med företag
som har en bredare vattenproblematik inom tex olja/fett, tungmetaller och
suspenderat material - områden där vi är starka och kan erbjuda lösningar
som konkurrerande bolag inte kan hantera på samma effektiva sätt. Vi
identifierar även fortsättningsvis särskilt slakterier, avfallsbolag, varvsindustri, konstgödselföretag, fordonstvättar, transportbolag och bolag
med industriella rejektvatten som våra primära kundgrupper. Under
kvartalet har vi också breddat bearbetningen till att omfatta garverier och
ytbehandlingsföretag i Norden.
I höstas visade vi att AxoPur®-teknologin kan reducera halterna av
tungmetaller som kadmium, bly och zink med 95% eller mer i förbränningsaska - 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. Mot bakgrund av dessa unika resultat har vi
genomfört en specifik marknadskampanj mot energibolag. Dialogen har
fokuserat på behandling av deras slaggprodukter såsom flygaskor,
elfilteraskor och slaggvatten. Denna kampanj har gett resultat och vi är på
god väg mot provkörningar inom detta specifika område.
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Specifika kundcase
Syftet med våra provkörningar är givetvis att nå fram till kommersiella kundkontrakt, där Axolots systemlösning integreras i kundens produktionsprocess. Vi kommer under den närmaste tiden att kunna fortsätta
genomföra provkörningar trots anpassningen av organisationen, och vi
avser även ha beredskap för att kunna börja leverera anläggningar så
snart marknadsläget tillåter detta. Trots att flera av våra planerade och
kontrakterade provkörningar blivit skjutna på framtiden på grund av
det rådande samhällsläget så har flera nya kunder och provkörningar
glädjande nog tillkommit under kvartalet.
Vi fortsätter att samarbeta med det norska massabruket Vafos som har
utmaningar med utsläpp av suspenderat material och syreförbrukande
ämnen. Vi har i flera försök lyckats att reducera problemskapande ämnen
till för kunden acceptabla nivåer och fortsätter nu att stötta kunden i att
hitta en optimal och ekonomiskt gångbar kommersiell process. Andra
mer långtgående kundsamarbeten som förtjänar att omnämnas är
lakning av förorenade jordmassor i ett projekt med Fortum Waste
Solutions. Vi fortsätter även här att stötta kunden och kommer djupare in i
detta samarbete med goda förhoppningar att inom kort komma till ett
kommersiellt avslut.

Axolot har skrivit service- och samarbetsavtal
med KCL i Finland. På fotot syns VD för KCL
Timo Lehto tillsammans med VD för Axolot
Finland Mikael Åbacka.

I Finland har vi under kvartal ett inlett ett djupare samarbete med två nya
kunder. Det ena är ett fyramånaders provkörningsprojekt för att rena
lakvatten från bland annat fosfor. Projektet startades upp under mars
månad och ska alltså löpa ett antal månader framåt i tiden. Det andra
samarbetet är ett provkörningskontrakt för att rena processvatten inom
textilåtervinning från tungmetaller, specifikt zink. De inledande testerna
ser mycket lovande ut, och det blir nu en fortsättning på detta projekt med
fler pilottester.

Utveckling och patent
För att säkra vår framtid måste vi strategiskt arbeta vidare med vår
patentportfölj och utveckla nya applikationer. I skrivande stund rymmer
vår portfölj fyra olika patent och en ny ansökan är på väg att lämnas in.
Varumärket AxoPur® har under året registrerats inom EU och motsvarande
registreringsprocesser pågår i USA, Indien och Kina. Varumärket
AxoPlus™ har börjat användas för beteckningen av tilläggstekniker utöver
AxoPur®, vilket ibland behövs för rening av vissa speciella föroreningar.
Under kvartal ett har arbetet med AxoPlus™-tekniker för rening av
småskaliga syreförbrukande organiska ämnen inletts, medan arbetet att
förstå kväveföreningars uppträdande i AxoPur® också studeras närmare
inför kommande processutvecklingsarbete.
Under kvartalet har vi fått besked om en förlängning till i augusti av ett
pågående samarbetsprojektet på uppdrag av Jord- och skogsbruksministeriet i Finland. Projektet ”Försöksprogrammet för återvinning av
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näringsämnen” har som målsättning att förhindra slamavrinningen från
åkrarna och sålunda minska på insjöars och vattendrags belastning
av främst kväve och fosfor. Axolot Solutions del i detta projekt är en
förbehandling, där fekalier från kor och grisar avskiljs i en fast och en
flytande fas, samt ett efterföljande vattenreningssteg av den flytande
fasen. Det renade vattnet kan användas som tvättvatten eller släppas ut
i naturen.
Vi har också blivit utvalda av Helsingfors Universitet, som en av flera
samarbetsparter, att delta i ett projekt kallat ”Not a single drop to waste”.
En arbetsgrupp vid universitetet ska undersöka hur man kan använda
restavfall och tillvarata material i avloppsströmmarna från livsmedelsproduktion (jäst och mjölkprodukter). Axolot ska leverera vattenreningstjänster i detta spännande projekt.

Framåtblick
Marknadsutvecklingen under kvartal ett innebär definitivt att vi kommer
att få ett hack i Axolots tillväxtkurva, om än kortsiktigt. Jag hoppas att vi
så fort marknaden sätter fart igen snabbt kan komma tillbaka till konkreta
diskussioner om kommersiella systemleveranser, med ett antal av våra
kunder. Vi har nu trots allt ett bättre strukturkapital och processer för ett
kommersiellt genombrott och - på sikt – tillväxt, än någonsin tidigare.
Under 2019 fick vi fram den första generationens kommersiella och
helautomatiserade tekniska plattform för vattenrening. Vi vet att tekniken
fungerar väl och i partnerskap med kunderna kan vi fortsatt jobba fram
unika lösningar baserat på vårt grundkoncept AxoPur®. Jag hyser gott
hopp om framtiden med Axolot Solutions unika och hållbara koncept för
industriell vattenrening.

Marie Landfors
VD och Koncernchef
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FINANSIELL ÖVERSIKT
Koncernen
Resultaträkning
Axolot Solutions koncern
Kvartal 1
tkr

Kvartal 1-1

Helår

2020

2019

2020

2019

2019

Nettoomsättning

725

169

725

169

2 143

Aktiverat eget arbete

276

236

276

236

2 526

446

0

446

0

193

1 447

405

1 447

405

4 862

Övriga rörelseintäkter
Rörelseintäkter
Råvaror och förnödenheter

-439

-281

-439

-281

-1 057

Övriga externa kostnader

-3 422

-2 644

-3 422

-2 644

-15 062

Personalkostnader

-2 638

-2 302

-2 638

-2 302

-10 769

Av- och nedskrivningar

-1 181

-831

-1 181

-831

-3 899

-4

-16

-4

-16

-70

-6 237

-5 669

-6 237

-5 669

-25 995

Övriga rörelsekostnader
Rörelseresultat
Finansnetto

1

0

1

0

-1

-6 236

-5 669

-6 236

-5 669

-25 996

0

0

0

0

0

Nettoresultat

-6 236

-5 669

-6 236

-5 669

-25 996

Rörelseresultat före avskrivningar

-5 056

-4 838

-5 056

-4 838

-22 096

Resultat efter finansnetto
Skatt på årets resultat

Rörelseintäkter och resultat
Första kvartalet
Det första kvartalets rörelseintäkter 2020 uppgick till 1 447
tkr (405 tkr för motsvarande period 2019). Extern fakturering utgör 1 171 tkr av detta (169), vilket innebär att Axolot
ser en fortsatt stadig ökning av intäkterna för sina provkörningsaktiviteter. En del av intäkterna, 446 tkr, avser
bidrag från finländsk jordbruksmyndighet i ett projekt som i
förlängningen ska bidra till vattenrening av Östersjön. I
övrigt relaterar intäkterna i huvudsak till fortsatta provkörningsaktiviteter hos befintliga kunder i Finland, Sverige och
England; men också till nya spännande projekt som bland
annat härrör från samarbetet med det innovativa pappersoch kartongföretaget KCL i Finland.

Resultatet efter finansnetto blev under kvartal 1 2020
-6 236 tkr (-5 669). Det är i huvudsak personal- och konsultkostnader som har ökat jämfört med motsvarande period
föregående år. Efterhand som åtgärdspaketet får effekter
kommer dessa kostnader att minska framöver. Även
avskrivningarna har ökat jämfört med i fjol, i takt med att
både materiella och immateriella investeringar har slutförts. Det finns inga finansieringskostnader eftersom
Axolot inte har någon extern upplåning.

Aktiverat eget arbete uppgick under kvartalet till 276 tkr
(236), och detta avser i huvudsak slutdokumentation och
CE märkning av det framtagna kommersiella systemet
AxoPur® 1.0.
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Balansräkning
Axolot Solutions koncern
tkr

2020-03-31

2019-03-31

2019-12-31

Balanserade utvecklingskostnader

6 767

5 419

6 797

Patent

2 774

3 872

3 045

Summa immateriella anläggningstillgångar

9 541

9 291

9 842

8 208

5 480

7 443

0

2 240

950

8 208

7 720

8 393

17 749

17 011

18 235

14

0

0

164

81

655

Övriga kortfristiga fordringar

1 495

1 639

1 555

Summa omsättningstillgångar

1 673

1 720

2 210

Likvida medel

14 468

42 197

20 194

SUMMA TILLGÅNGAR

33 890

60 928

40 639

2020-03-31

2019-03-31

2019-12-31

30 531

56 812

36 740

Leverantörsskulder

1 399

2 187

1 339

Övriga kortfristiga skulder

1 960

1 929

2 560

Summa kortfristiga skulder

3 359

4 116

3 899

33 890

60 928

40 639

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Pågående nyanläggningar och förskott
avseende materiella anläggningstillgångar
Summa materiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Varulager
Kundfordringar

tkr
Eget kapital
Kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

Investeringar
Investeringarna under kvartal 2020 uppgick till 678 tkr,
vilket är en betydande minskning jämfört med samma
period 2019 (2 493). Ungefär hälften av investeringarna,
314 tkr, hänför sig till immateriella projekt, i huvudsak
AxoPur 1.0, samt patent 24 tkr. Investeringarna i materiella
anläggningstillgångar var 340 tkr, vilket avser mindre
komponenter till provkörningsutrustning.
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Kassaflöde
Axolot Solutions koncern
Kvartal 1
tkr

Kvartal 1-1

Helår

2020

2019

2020

2019

2019

Rörelseresultat

-6 237

-5 669

-6 237

-5 669

-25 995

Avskrivningar

1 181

831

1 181

831

3 899

Finansiella betalningar

-

-

-

-

-

Inkomstskattebetalningar

-

-

-

-

-

Förändring varulager

-14

0

-14

0

0

Förändring av rörelsefordringar

552

-81

552

-81

-570

Förändring av rörelseskulder

-540

745

-540

745

521

-5 058

-4 174

-5 058

-4 174

-22 145

-

-

-

-

-

-340

-2 239

-340

-2 239

-4 185

Kassaflöde från löpande verksamheten

Kassaflöde från löpande verksamheten
Kassaflöde från investeringsverksamheten
Förvärv av materiella anläggningstillgångar
Investeringar i patent

-24

-18

-24

-18

-74

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar

-314

-236

-314

-236

-2 526

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-678

-2 493

-678

-2 493

-6 785

Teckningsoptionsprogram

-

-

-

-

275

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

-

-

-

-

275

PERIODENS KASSAFLÖDE

-5 736

-6 667

-5 736

-6 667

-28 655

Likvida medel vid periodens början

20 194

48 864

20 194

48 864

48 864

10

0

10

0

-15

14 468

42 197

14 468

42 197

20 194

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

Kursdifferens
Likvida medel vid periodens slut

Likviditet, kassaflöde och nettoskuld
Det sammantagna kassaflödet före finansiering uppgick
under det första kvartalet 2020 till -5 736 tkr (-6 667).
Som framgått ovan avser den stora delen av detta
rörelseresultat före avskrivningar -5 056 tkr (-4 838),
medan investeringarna utgjorde -678 tkr (-2 493)
och rörelsekapital och förändring i lager i princip var
oförändrat -2 tkr (+664).

Nettoskulden uppgick vid periodens slut till -14 468 tkr,
vilket utgörs av de likvida medlen.

Likvida medel var vid årets start 20 194 tkr och vid
utgången av första kvartalet 2020 uppgick denna balanspost till 14 468 tkr. Valutadifferenser uppgick till +10 tkr
som en följd av den förstärkta euron relativt den svenska
kronan under kvartalet.
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Eget kapital
Vid årets början uppgick eget kapital till 36 740 tkr, och vid
utgången av kvartal 1 2020 var det egna kapitalet 30 531
tkr. Nettoresultatet uppgick till -6 236 tkr och valutakursdifferenser var +27 tkr

Eget kapital förändring
Axolot Solutions koncern
Kvartal 1
tkr
Ingående balans
Teckningsoptionsprogram 2019/22
Valutakursdifferens

Kvartal 1-1

Helår

2020

2019

2020

2019

2019

36 740

62 478

36 740

62 478

62 478

-

-

-

-

275

27

3

27

3

-17

Periodens nettoresultat

-6 236

-5 669

-6 236

-5 669

-25 996

Utgående eget kapital

30 531

56 812

30 531

56 812

36 740

Aktiekapital och ägarförhållanden
Allmänt om aktien
Axolot Solutions aktie är noterad på Nasdaq First North
Growth Market sedan november 2018. Aktien går under
beteckningen AXOLOT. 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. Inga förändringar i aktiekapitalet har skett
under första kvartalet 2020.

Axolot Solutions största aktieägare
per 31 mars 2020
Aktieägare

Antal aktier

Procentandel

Mikael Åbacka *

4 300 579

16,23%

Lennart Holm *

4 219 095

15,92%

Banque Pictet&Cie (Europe) SA

2 241 711

8,46%

Banque Internationale à
Luxembourg SA

1 572 763

5,93%

M Lindstrand Investment AB **

1 191 276

4,49%

Subtotal

13 525 424

51,03%

Övriga

12 978 524

48,97%

Totalt

26 503 948

100,00%

*) Avser eget samt närstående fysiska och juridiska personers innehav.
**) Mats Lindstrand är huvudman för M Lindstrand Investment AB
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Aktiekapital och antal aktier
Axolot Solutions Holding AB
Registrerat

Händelse

Förändring
antal aktier

Totalt antal
aktier

Kvotvärde
kronor

Förändring
aktiekapital SEK

Ackumulerat
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

Data per aktie
Axolot Solutions Holding AB
Kvartal 1

Kvartal 1-1

Helår

2020

2019

2020

2019

2019

Antal aktier före full utspädning *

26 503 948

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

29 637 641

Nettoresultat per aktie före full utspädning (kr) **

-0,24

-0,21

-0,24

-0,21

-0,98

Nettoresultat per aktie efter full utspädning (kr) **

-0,24

-0,21

-0,24

-0,21

-0,98

Genomsnittligt antal aktier före full utspädning

26 503 948

26 503 948

26 503 948

26 503 948

26 503 948

Genomsnittligt antal aktier efter full utspädning

29 637 641

30 278 628

29 637 641

30 278 628

30 609 969

* Avser antal aktier vid periodens slut
** Räknat på genomsnittligt antal aktier

Teckningsoptionsprogram
Det finns två utestående teckningsoptionsprogram. Det
ena relaterar till den senaste nyemissionen, som registrerades i oktober 2018. Dessa teckningsoptioner 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
teckningsoptionsprogrammet. Teckningskursen är 16 kr
per aktie.
Vid årsstämman 2019 fattades beslut om riktad emission
av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av
teckningsoptioner. Programmet avser emission av högst
1 060 000 teckningsoptioner, med rätt till teckning av
samma antal nya aktier i bolaget. Dessa teckningsoptioner
kan överlåtas till ledande befattningshavare och nyckelpersoner inom Axolotkoncernen. Totalt har hittills 722 925
teckningsoptioner tecknats av åtta nyckelpersoner i
bolaget, varav 353 000 optioner har tecknats av VD Marie
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Landfors. Resterande optioner kommer att reserveras för
tilldelning vid framtida rekryteringar av nya medarbetare. I
enlighet med årsstämmans beslut fastställdes teckningskursen 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 beräknades till marknadsvärde enligt Black &
Scholes värderingsmodell och uppgick till 0,38 kronor per
option. Om alla utestående teckningsoptioner i detta
optionsprogram utnyttjas kommer den sammantagna
utspädningen komma att kunna bli maximalt 3.5 procent
av det totala antalet aktier. För incitamentsprogrammets
fullständiga villkor se årsstämmans beslut.
Den totala aktiekapitaleffekten av ovanstående två
aktuella teckningsoptionsprogram kan maximalt uppgå till
knappt 12%.
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ÖVRIG INFORMATION
Medarbetare
Antalet anställda vid utgången av första kvartalet 2020
var 10 personer, vilket är detsamma som vid utgången
av 2019.

Redovisningsprinciper
Axolot Solutions koncern- och moderbolagsredovisning
upprättas i enlighet med årsredovisningslagen och
BFNAR 2012:1 (K3). Redovisningsprinciperna är
oförändrade jämfört med Årsredovisningen 2019, som
offentliggjordes i början av april månad och som finns
på Axolots hemsida.
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 Årsredovisningen 2019.

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

Certified Advisor

Tel: +46 72 198 76 50
marie.landfors@axolotsolutions.com

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

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

Rapporter
• Delårsrapport jan-jun 2020
jan-sep 2020

30 juli 2020
30 oktober 2020

• Årsstämma		

14 maj 2020

Årsredovisningen för 2019 för Axolot Solutions Holding AB och
koncernen finns tillgänglig på bolagets hemsida axolotsolutions.com.
Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.
Helsingborg den 29 april 2020
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