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Axolot Solutions är ett svenskt miljöteknikföretag 
som arbetar med industriell vattenrening. Företaget 
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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Sammandrag av första kvartalet 2021

Finansiellt
• Nettoomsättningen uppgick till 483 tkr (725 tkr för 

motsvarande kvartal 2020), vilket huvudsakligen hänför 
sig till provkörningsaktiviteter. 

• Övriga intäkter uppgick till 190 tkr (446) och detta 
relaterar till statliga bidrag och ersättningar.

• Rörelseresultatet blev -4 445 tkr (-6 237), där resultat- 
förbättringen har att göra med kostnadsbesparings- 
programmet som infördes för ett år sedan med  
anledning av pandemin. 

• Nettoresultat per aktie uppgick till -0,10 kr (-0,24). 
• Likvida medel vid utgången av det första kvartalet 2021 

var 23 337 tkr. 

Operativt
• Axolots första processavloppsreningsenhet av typen 

AxoPur®, som såldes till Colombier Barrier Coatings i 
Finland under andra halvåret 2020, har nu framgångsrikt 
startats upp.

• Fyra provkörningsavtal undertecknades under första 
kvartalet, inom olika industrier – livsmedel, förpackning, 
biogas och hamnverksamhet. Utöver detta har prelimi- 
nära screeningtester utförts på tre olika typer av vatten.

VERKSAMHETEN FÖRBEREDER SIG PÅ ALLA PLAN  
FÖR ATT VARA RÄTT POSITIONERAD NÄR SAMHÄLLET  
ÖPPNAR UPP IGEN EFTER PANDEMIN

Nyckeltal
Axolot Solutions Koncern 

Kvartal 1 Kvartal 1-1 Helår
tkr 2021 2020 2021 2020 2020

Nettoomsättning 483 725 483 725 3 683

Övriga rörelseintäkter inkl. aktiverat eget arbete 190 722 190 722 1 040

Rörelseresultat före avskrivningar -3 122 -5 056 -3 122 -5 056 -14 738

Rörelseresultat -4 445 -6 237 -4 445 -6 237 -19 855

Nettoresultat -4 445 -6 236 -4 445 -6 236 -19 856

Nettoresultat per aktie (kronor) * -0,10 -0,24 -0,10 -0,24 -0,75

Kassaflöde före finansiering -3 134 -5 736 -3 134 -5 736 -16 658

Likvida medel vid periodens slut 23 337 14 468 23 337 14 468 23 472

Eget kapital vid periodens slut 35 339 30 531 35 339 30 531 39 783

Antal anställda vid periodens slut 8 10 8 10 7

* Räknat på genomsnittligt antal aktier

• Axolot har tillsammans med ett konsortium beviljats 
medel från Jordbruksverket för en fördjupad utvärdering 
av bolagets reningsteknik. Utvärderingen avser rening 
vid en fiskodling i Jämtland.

• Axolots säljfokus stärktes ytterligare genom rekryterin-
gen av en försäljningschef som ska leda säljarbetet i de 
skandinaviska länderna.

Väsentliga händelser under första  
kvartalet 2021 
Inga väsentliga händelser under det första kvartalet 2021.

Väsentliga händelser efter slutet av första 
kvartalet 2021 
Inga väsentliga händelser efter första kvartalets utgång 
2021.
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VD HAR ORDET

 
Martin Ragnar, VD och koncernchef

Omvärld och strategi
När jag sitter här hemma och tittar ut genom köksfönstret och ser solen 
skina och grönskan vakna så är det lätt att låta tankarna flyga iväg mot den 
sköna sommar som förhoppningsvis närmar sig med semester, sol och 
sköna bad. Men är verkligheten så rosenskimrande som i mina drömmar, 
klimatförändringar och miljöförstöring har nu gått så långt att vår framtid på 
jorden är hotad. Det gäller i högsta grad också mina gamla badvikar där jag 
badat sedan jag var barn, och inte bara där. På många håll är det lokala 
vattendraget eller den lokala strandkanten förorenad och ekosystemen ur 
balans. Vi talar om år 2021 i Sverige och detta trots all kunskap och teknik 
som faktiskt finns att tillgå. Är det verkligen rimligt?

God kvalitet på våra vatten – sjöar, älvar, kuster och andra vattendrag – det 
låter som ett självklart mål. Det anser även EU som för drygt 20 år sedan 
antog det så kallade vattendirektivet. I direktivet anges att god status, såväl 
kemiskt som ekologiskt, ska uppnås i alla naturliga vattenförekomster 
senast 2015. Målet sköts sedan upp till 2021, alltså i år. Här i Sverige är det 
de fem regionala vattenmyndigheterna som ansvarar för att driva frågorna 
om hur vattenkvaliteten ska förbättras. Givetvis har mycket bra hänt över 
åren, men mer iögonfallande är tyvärr allt det motsatta: Att man trots att  
20 år passerat ännu är mil ifrån att komma i mål och läget i exempelvis 
Östersjön är sämre än någonsin. Direktivet angav när det beslutades att vi 
skulle ha nått fram hela vägen nu i år, verkligheten säger oss något annat. 
Låt oss påminna oss om några av de vattenproblem vi sitter med här och nu 
och som inte på långa vägar är nära en lösning: 

•  PFAS, en grupp av extremt svårnedbrytbara kemikalier som använts inte 
bara i brandskum utan också till en massa andra ändamål, först nu börjar  
vi förstå hur farliga dessa ämnen är. De finns lagrade i gamla soptippar, 
på brandövningsplatser och tyvärr också på många håll i våra grund- 
vatten. Naturskyddsföreningen presenterade nyligen en rapport som 
visar att nivåerna överskrider EU:s ännu högt satta gränsvärden i 
åtskilliga vattentäkter.

•  Sveriges andra sjö, Vättern, har en bottenflora och fauna som till stora 
delar är död till följd av historiska, men också pågående föroreningar.  
Det handlar om såväl militär aktivitet som industrier. 

•  Övergödningen och den efterföljande algblomningen i mängder av våra 
kustvatten. Det är en fråga som visserligen fått stor uppmärksamhet, 
men därefter lämnats utan vidare åtgärder. I stället har en lösning blivit 
att kemiskt fälla ut fosforn och därmed cementera problemet på botten. 
Där syns det inte men finns kvar och tilltar under ytan.

•  Fiberslambankar utanför tidigare och nuvarande massa- och pappers- 
bruk. Dessa är fulla av syreförbrukande ämnen och ofta även kvick- 
silverföreningar. Bankarna lägger en död hand över sjöar och kustvatten 
på hundratals ställen i Sverige. 
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Hur ser då vattenmyndigheternas plan för måluppfyllelse per nyår i år ut?  
Jo, man har skickat ut ett förslag på nytt handlingsprogram, det fjärde i 
ordningen, för perioden 2022–2027. På vilket sätt detta nya dokument, med 
aldrig så välmenande resonemang, plötsligen och dessutom retroaktivt 
skulle leda till måluppfyllelse per 31 december 2021 är obegripligt. Vattnet 
är inget särintresse, det är – såsom FN:s utvecklingsmål till 2030 visar 
– grunden för allt vad hållbar utveckling heter. Av det följer också att vi i 
Sverige behöver diskutera och debattera vattenfrågorna mycket mer i 
offentligheten och givetvis också satsa betydligt mycket mer pengar på att 
säkra tillgången på rent vatten, genom att ta hand om de miljöskulder vi har 
och sluta släppa ut föroreningar i vattnet. Det behöver hända här och nu och 
inte någon gång i framtiden.

Axolots vision är att aktivt bidra till ett samhälle där vi inte missbrukar våra 
naturresurser utan använder dem klokt och utan att förstöra naturen och 
ekosystemen. Det hjälper inte att prata utan det som behövs är agerande. 
Ingen kan lösa alla problem, det gäller definitivt också för Axolot. Vi  
fokuserar hela vår uppmärksamhet på lösningar för att minska förbruk- 
ningen av vatten i industriella miljöer, genom att erbjuda vår teknik i syfte  
att recirkulera och återanvända vatten samtidigt som det använda vatten 
som ändå måste släppas ut renas så att det inte innehåller några farliga 
substanser. En utmaning värd namnet!

Under det första kvartalet har vi fokuserat våra insatser på aktiviteter ute  
på marknaden, i nära samarbete med industrier som vill och måste hantera 
utmaningar runt vattenförbrukning och utsläppsnivåer. Kraven ökar och  
allt färre kommuner accepterar att ta in industriella avloppsvatten i de 
kommunala reningsanläggningarna som oftast inte är byggda för annat än 
kommunala utsläpp från hushåll. Det är stimulerande att se hur intresset  
för vattenfrågorna ökar, inte bara hos allmänheten utan också ute hos de 
tillverkande industribolagen som är så viktiga för vår välfärd. 

Nya affärer
Vi har framgångsrikt genomfört flera provkörningar under kvartalet och 
avtalat ännu fler nya där potentiella kunder vill utvärdera vår AxoPur-teknik. 
Det gäller såväl i Sverige som i Finland. En av dessa utvärderingar, som ofta 
sker i pilotskala ute hos våra kunder, utgjorde en fördjupningsstudie 
syftande till att ta fram underlag för en större kommersiell anläggning. 
Resultaten ser lovande ut och diskussioner fortsätter nu för att besluta om 
kommande steg, inte bara hos denna kund utan också hos flera av våra 
övriga samarbetspartners. Att sälja in nya lösningar för recirkulation och 
rening av processvatten är inte en ”quick fix”, utan något som tar tid och 
som kräver nära samarbete mellan Axolot och dess kunder. Vi betraktar oss 
som samarbetspartners. Vårt ultimativa mål är naturligtvis att få installera 
nya kommersiella system hos våra kunder och därigenom lösa deras 
problem. Vi kan glädjande nog notera ett allt större intresse för våra 
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Axolot första processavloppsreningsenhet har framgångsrikt  
startats upp under första kvartalet.

lösningar, och kunderna hos vilka vi nu genomför provkörningar återfinns 
inom flera olika industrigrenar – livsmedel, bioenergi, återvinning, hamnverk-
samhet, processindustri med flera. 

Marknad
Marknadsbearbetningen har under kvartalet varit fortsatt intensiv. 
Coronapandemins återuppblossande under vårvintern har försvårat  
möjligheterna att besöka kunder, vilket ibland inneburit förseningar av inte 
bara besök utan också genomförandet av försök och fullbordade kommer-
siella avslut. Intresset för våra lösningar är dock fortsatt på topp. Genom 
nyanställningen av Petra Rydergård som säljare i den svenska organisa-
tionen stärker vi vår förmåga att bearbeta den skandinaviska marknaden. 

Det första kommersiella systemet driftsattes framgångsrikt under första 
kvartalet i Finland och kunden är mer än nöjd med vår leverans. I nuläget 
ligger tyngdpunkten i marknadsbearbetningen på metallbearbetande 
industri, kring rening av flöden innehållande såväl olja/fett som metalljoner. 
Ett applikationsområde där vi har ett mycket starkt erbjudande.

R&D
På utvecklingssidan beviljade Jordbruksverket en ansökan om fortsatta 
applikationsförsök kring miljösmart kassodling av fisk. Projektet utförs i 
samarbete med bland annat Sveriges Lantbruksuniversitet och Sweco. 
Arbetet kommer för Axolots del att bestå av två provkörningsomgångar, före 
respektive direkt efter sommaren. 

Framåtblick
Axolot har ett starkt erbjudande och är väl rustat för att möta efterfrågan på 
ny och smart vattenreningsteknik till industrin. Vi har helt klart tappat en del 
tempo under Coronaepidemin men samtidigt ser vi att intresset för och 
behoven av lösningar runt vattenhantering ökar. EU:s vattendirektiv börjar i 
allt högre grad att tas på allvar av myndigheterna vilket kommer att resultera 
i allt fler affärer inom rening av förorenad mark och förorenade vattendrag. 
Våren är nog här ändå!

Martin Ragnar 
VD och koncernchef

VD HAR ORDET
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FINANSIELL ÖVERSIKT
Koncernen

Rörelseintäkter och resultat
Första kvartalet
Det första kvartalets rörelseintäkter 2021 uppgick till 673 
tkr (1 447 tkr för motsvarande period 2020). Nettoom-
sättningen utgjorde 483 tkr av detta (725), vilket avser 
provkörningar i Sverige och Finland. Nya provkörningsavtal 
skrevs under kvartalet med bolag som bedriver verksam-
het inom livsmedel, förpackningar och biogas samt med 
en hamn. Faktureringen i perioden avser också fortsatt 
debitering av tidigare ingångna provkörningsavtal inom 
flera verksamheter. Övriga rörelseintäkter hänför sig till 
statliga bidrag och ersättningar, 190 tkr (446).

Aktiverat eget arbete uppgick under kvartalet till 0 tkr 
(276). 

Resultatet efter finansnetto för första kvartalet var -4 445 
tkr (-6 236). Personal- och konsultkostnader var betydligt 
lägre än motsvarande period i fjol. Detta är effekter av 
åtgärdsprogrammet som infördes för ungefär ett år sedan 
med anledning av pandemin. Finansnettot var i det 
närmaste noll eftersom Axolot inte har någon extern 
upplåning.

Resultaträkning 
Axolot Solutions koncern

Kvartal 1 Kvartal 1-1 Helår
tkr 2021 2020 2021 2020 2020

Nettoomsättning 483 725 483 725 3 683

Aktiverat eget arbete 0 276 0 276 300

Övriga rörelseintäkter 190 446 190 446 740

Rörelseintäkter 673 1 447 673 1 447 4 723
Råvaror och förnödenheter -215 -439 -215 -439 -1 624
Övriga externa kostnader -1 655 -3 422 -1 655 -3 422 -9 192
Personalkostnader -1 917 -2 638 -1 917 -2 638 -8 613
Av- och nedskrivningar -1 323 -1 181 -1 323 -1 181 -5 117
Övriga rörelsekostnader -8 -4 -8 -4 -32

Rörelseresultat -4 445 -6 237 -4 445 -6 237 -19 855
Finansnetto 0 1 0 1 -1

Resultat efter finansnetto -4 445 -6 236 -4 445 -6 236 -19 856
Skatt på årets resultat - - - - -
Nettoresultat -4 445 -6 236 -4 445 -6 236 -19 856

Rörelseresultat före avskrivningar -3 122 -5 056 -3 122 -5 056 -14 738
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Investeringar
Investeringarna under det första kvartalet 2021 var 145 tkr, 
jämfört med 678 tkr under motsvarande period i fjol. 
Investeringarna gjordes i patent samt i utrustning till 
pilotkörningar.  

Balansräkning * 
Axolot Solutions koncern 

tkr 2021-03-31 2020-03-31 2020-12-31

Tecknat men ej inbetalt kapital - - 5 179

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utvecklingskostnader 4 943 6 767 5 405

Patent, licenser och liknande rättigheter 1 854 2 774 2 081

Summa immateriella anläggningstillgångar 6 797 9 541 7 486

Materiella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar 6 202 8 208 6 683

Pågående nyanläggningar och förskott 
avseende materiella anläggningstillgångar

- - -

Summa materiella anläggningstillgångar 6 202 8 208 6 683

Summa anläggningstillgångar 12 999 17 749 14 169

Omsättningstillgångar

Varulager 6 14 6

Kundfordringar 578 164 726

Övriga kortfristiga fordringar 985 1 495 996

Summa omsättningstillgångar  
exkl. likvida medel 1 569 1 673 1 728

Kassa och Bank 23 337 14 468 23 472

SUMMA TILLGÅNGAR 37 905 33 890 44 548

tkr 2021-03-31 2020-03-31 2020-12-31

Eget kapital 35 339 30 531 39 783

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 838 1 399 2 385

Övriga kortfristiga rörelseskulder 1 728 1 960 2 380

Summa kortfristiga skulder 2 566 3 359 4 765

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 37 905 33 890 44 548

  
 * Vid utgången av 2020 var nyemissioner som beslutades 9 november färdigtecknade men ännu ej 
registrerade vid Bolagsverket.
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Likviditet, kassaflöde och nettoskuld
Kassaflödet före finansiering för det första kvartalet 2021 
var -3 134 tkr (-5 736) och skillnaden mot föregående år 
avspeglar effekterna från åtgärdsprogrammet som 
beslutades av styrelsen för ett år sedan, då även utveck- 
lingen av AxoPur 1.0 stod klar och annat utvecklingsarbete 
hade färdigställts. Under kvartalet var resultatet före 
avskrivningar -3 122 tkr (-5 056), förändringen i rörelse- 
kapital och lager +133 tkr (-2) och investeringarna -145 tkr 
(-678).

Kassaflöde 
Axolot Solutions koncern

Kvartal 1 Kvartal 1-1 Helår
tkr 2021 2020 2021 2020 2020

Kassaflöde från löpande verksamheten

Rörelseresultat -4 445 -6 237 -4 445 -6 237 -19 855

Avskrivningar och andra icke kassaflödespåverkande poster 1 323 1 181 1 323 1 181 5 312

Finansiella betalningar - - - - -

Inkomstskattebetalningar - - - - -

Förändring varulager 0 -14 0 -14 -6

Förändring av rörelsefordringar 153 552 153 552 492

Förändring av rörelseskulder -20 -540 -20 -540 -1 337

Kassaflöde från löpande verksamheten -2 989 -5 058 -2 989 -5 058 -15 394

Kassaflöde från investeringsverksamheten

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -61 -340 -61 -340 -725

Investeringar i patent -84 -24 -84 -24 -178

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar 0 -314 0 -314 -361

Kassaflöde från investeringsverksamheten -145 -678 -145 -678 -1 264

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

Nyemission (pågående över årsskiftet 20/21) 5 179 - 5 179 - 20 000

Emissionskostnader -2 180 - -2 180 - -62

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 2 999 - 2 999 - 19 938

PERIODENS KASSAFLÖDE -135 -5 736 -135 -5 736 3 280

Likvida medel vid periodens början 23 472 20 194 23 472 20 194 20 194

Kursdifferens 0 10 0 10 -2

Likvida medel vid periodens slut 23 337 14 468 23 337 14 468 23 472
    

Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till  
+2 999 tkr (0), vilket avser den sista delen i nyemissionen, 
där dels slutinbetalningen från emissionen kom in från 
emissionsinstitutet och dels kostnaderna för emissionen 
betalades. 

Likvida medel var vid utgången av årets första kvartal  
23 337 tkr. 
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Eget kapital förändring
Axolot Solutions koncern 

Kvartal 1 Kvartal 1-1 Helår
tkr 2021 2020 2021 2020 2020

Ingående balans 39 783 36 740 39 783 36 740 36 740

Nyemission - - - - 25 929

Emissionskostnader inkl. kvittning - - - - -2 992

Valutakursdifferens 1 27 1 27 -38

Periodens nettoresultat -4 445 -6 236 -4 445 -6 236 -19 856

Utgående eget kapital 35 339 30 531 35 339 30 531 39 783
    

Eget kapital
Vid årets början uppgick eget kapital till 39 783 tkr. 
Nettoresultatet för det första kvartalet var -4 445 tkr och 
valutakurseffekter var 1 tkr. Vid utgången av det första 
kvartalet 2021 var det egna kapitalet 35 339 tkr. 

Axolot Solutions största aktieägare  
per 31 mars 2021    

Aktieägare Antal aktier Procentandel

Lennart Holm * 5 806 611 10,8%

Banque Pictet&Cie (Europe) SA 4 483 402 8,3%

Mikael Åbacka * 4 300 579 8,0%

Banque Internationale à 
Luxembourg SA 2 572 212 4,8%

M Lindstrand Investment AB ** 2 382 552 4,4%

Subtotal 19 545 356 36,3%

Övriga 34 252 013 63,7%

Totalt 53 797 369 100,0%

* Avser eget samt närstående fysiska och juridiska personers innehav.

** Mats Lindstrand är huvudman för M Lindstrand Investment AB

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. Vid ingången till år 2021 hade en 
företrädes- och en riktad nyemission just genomförts men 
ännu inte registrerats hos Bolagsverket. Dessa nyemis-
sioner redovisas i tabellen ”Aktiekapital och antal aktier” 
under 2021. 

I november 2020 beslutade styrelsen om en företrädes- 
emission, vilken därefter godkändes av extra bolagsstäm-
ma den 26 november 2020. Teckningsperiodens sista dag 
var 22 december 2020 och teckningsgraden uppgick till 
138%. Därmed kom antalet aktier och röster att öka med 
26 503 948, till 53 007 896 aktier och röster. Nyemissionen 
garanterades med emissionsgarantier, och garanterna 
erhöll ersättning med 10% av garanterat belopp. Det 
garanterade beloppet var 15 Mkr. Hälften av ersättningen 
betalades kontant och hälften i aktier. Även denna riktade 
nyemission godkändes av extra bolagsstämma den 26 
november 2020. Genom betalning av halva garantiersätt- 
ningen i form av aktier ökade antalet aktier och röster med 
ytterligare 789 473 till totalt 53 797 369 aktier och röster. 
Nyemissionerna registrerades hos Bolagsverket i början av  
2021, varpå betalda tecknade aktier omvandlades till aktier.  

Bolagets aktiekapital uppgick därmed vid första kvartalets 
utgång 2021 till 2 689 868 kr, fördelat på 53 797 369 aktier, 
vardera med ett kvotvärde på 0,05 kr. Bolaget har endast 
ett aktieslag och samtliga aktier har lika rätt till utdelning. 
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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

2021 (jan) Nyemissioner 27 293 421 53 797 369 0,05 1 364 671 2 689 868

  

Data per aktie  
Axolot Solutions Holding AB 

Kvartal 1 Kvartal 1-1 Helår
2021 2020 2021 2020 2020

Antal aktier före full utspädning * 53 797 369 26 503 948 53 797 369 26 503 948 26 503 948

Antal aktier efter full utspädning * 56 931 062 29 637 641 56 931 062 29 637 641 29 637 641

Resultat per aktie före full utspädning (kr) ** -0,10 -0,24 -0,10 -0,24 -0,75

Resultat per aktie efter full utspädning (kr) ** -0,10 -0,24 -0,10 -0,24 -0,75

Genomsnittligt antal aktier före full utspädning 44 699 562 26 503 948 44 699 562 26 503 948 26 503 948

Genomsnittligt antal aktier efter full utspädning 47 833 255 29 637 641 47 833 255 29 637 641 29 637 641

* Avser antal aktier vid periodens slut. Nyemissioner som pågick runt årsskiftet 2020/21 registrerades hos Bolagsverket i slutet av januari 2021.

** Räknat på genomsnittligt antal aktier  

Bemyndigande

Vid årsstämman 14 maj 2020 bemyndigades styrelsen att, 
vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa års- 
stämma, besluta om nyemission av aktier och emission av 
teckningsoptioner och/eller konvertibler som innebär 
utgivande av, konvertering till eller nyteckning av aktier 
motsvarande en utspädningseffekt om högst 40 procent 
av det totala antalet aktier i bolaget vid den tidpunkt då 
styrelsen första gången utnyttjar bemyndigandet.

Teckningsoptionsprogram

Det finns två utestående teckningsoptionsprogram. Det 
ena relaterar till den nyemission som registrerades i 
oktober 2018. Dessa teckningsoptioner kan utnyttjas 
under perioden 1 februari 2020 till 31 maj 2021. Den 
ursprungliga teckningskursen var 16 kronor per aktie. Efter 
omräkning för nyemissionerna som just genomförts ger 
varje teckningsoption rätt att teckna 1,27 aktier till priset 
12,61 kronor per aktie. Som en följd av detta program kan 
aktiekapitalet komma att ökas med högst 153 084 kr, 
vilket ger en effekt på cirka 5% räknat på aktiekapitalet 
efter registrering av teckningsoptionsprogrammet. 

Vid årsstämman 2019 fattades beslut om riktad emission 
av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av 
teckningsoptioner. Programmet avsåg 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 nyckel- 
personer inom Axolotkoncernen. Totalt har hittills 722 925 
teckningsoptioner tecknats av åtta nyckelpersoner i 
bolaget. Resterande optioner har reserverats för tilldelning 
vid framtida rekryteringar av nya medarbetare. Om alla 
utestående teckningsoptioner i detta optionsprogram 
utnyttjas kommer den sammantagna utspädningen att 
kunna bli maximalt ca 2% av det totala antalet aktier efter 
registrering av teckningsoptionsprogrammet. 
Teckningsoptionerna kan utnyttjas under perioden 3-17 
september 2022. För incitamentsprogrammets fullständiga  
villkor se årsstämmans beslut. 

Den totala aktiekapitaleffekten av ovanstående två 
aktuella teckningsoptionsprogram kan maximalt uppgå till 
ca 7% av det totala antalet aktier efter registrering av 
teckningsoptionsprogrammen.
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ÖVRIG INFORMATION

Medarbetare
Antalet anställda vid utgången av första kvartalet 2021 var 
åtta personer, vilket innebär en ökning på en person sedan 
årsskiftet. Det är en säljare med ansvar för Skandinavien 
som har anställts i mars månad. Jämfört med motsvar- 
ande period i fjol är detta en minskning med två personer, 
vilket är en effekt av att utvecklingsarbete har slutförts 
och av att organisationen sågs över i samband med 
åtgärdspaketet för ett år sedan, i samband med pandemin. 

Redovisnings- och värderingsprinciper
Axolot Solutions koncern- och moderbolagsredovisning 
upprättas i enlighet med årsredovisningslagen och  
BFNAR 2012:1 (K3). Redovisnings- och värderingsprincip- 
erna är oförändrade jämfört med Årsredovisningen 2020, 
som offentliggjordes tidigare i 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 osäker-
hetsfaktorer. En utförlig beskrivning av dessa finns i 
Årsredovisningen 2020. 

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

Martin Ragnar, VD och koncernchef
Telefon: +46 70 817 11 16 
martin.ragnar@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

Rapporter
• Delårsrapport Jan-Jun 2021 30 juli 2021

• Delårsrapport Jan-Sep 2021 29 oktober 2021

Årsstämma 18 maj 2021

Årsredovisning 
Årsredovisning 2020 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 2021

FINANSIELL KALENDER
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