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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 tredje kvartalet 2021
Finansiellt
• Nettoomsättningen uppgick till 936 tkr (621 tkr för 

motsvarande kvartal 2020), där huvuddelen härrör från 
försäljningen av ett Axopur vattenreningssystem. 

• Övriga rörelseintäkter uppgick till 95 tkr (-3) vilket 
relaterar till offentliga forskningsbidrag och ersättningar 
i projekt.

• Rörelseresultatet blev -4 079 tkr (-4 356). 
• Nettoresultat per aktie uppgick till -0,08 kr (-0,16). 
• Likvida medel vid utgången av det tredje kvartalet 2021 

var 15 767 tkr.

Operativt
• Axolot har som meddelats i kvartal två sålt ett AxoPur 

vattenreningssystem till en kund i logistiksektorn i 
Finland. Systemet har under det tredje kvartalet levere- 
rats och installerats. Detta blir det första AxoPur-
systemet som används i ett sammanhang där det 
renade vattnet recirkuleras. 

• Tre avtal om provkörningar respektive fördjupade tester 
ingicks under kvartal tre. Kunderna verkar inom testverk-
samhet, återvinning respektive pappersindustrin. En av 
ordrarna är den första på den norska marknaden.

Axolot har under det tredje kvartalet levererat och 
installerat sitt andra AxoPur® vattenreningssystem 

Nyckeltal
Axolot Solutions Koncern 

Kvartal 3 Kvartal 1-3 Helår
tkr 2021 2020 2021 2020 2020

Nettoomsättning 936 621 1 948 2 365 3 683

Övriga rörelseintäkter inkl. aktiverat eget arbete 91 -3 769 754 1 040

Rörelseresultat före avskrivningar -2 722 -3 011 -9 457 -12 077 -14 738

Rörelseresultat -4 079 -4 356 -13 478 -15 902 -19 855

Nettoresultat -4 080 -4 356 -13 481 -15 903 -19 856

Nettoresultat per aktie (kronor) * -0,08 -0,16 -0,27 -0,60 -0,75

Kassaflöde före finansiering -3 562 -2 917 -10 704 -13 411 -16 658

Likvida medel vid periodens slut 15 767 6 783 15 767 6 783 23 472

Eget kapital vid periodens slut 26 283 20 827 26 283 20 827 39 783

Antal anställda vid periodens slut 8 7 8 7 7

* Räknat på genomsnittligt antal aktier

Kvartal 1-3 2021
• Nettoomsättningen för årets första nio månader 2021 

var 1 948 tkr (2 365 tkr för motsvarande period 2020), 
där nedgången förklaras av minskade möjligheter till 
kundaktiviteter som en följd av pandemin.

• Övriga rörelseintäkter uppgick till 345 tkr (454) och  
detta avser främst offentliga forskningsbidrag och 
ersättningar i projekt.

• Rörelseresultatet för den ackumulerade perioden blev 
-13 478 tkr (-15 902). Lägre omsättning har kompen- 
serats av lägre kostnader för främst personal och 
konsulter.

Väsentliga händelser under tredje  
kvartalet 2021 
• Axolot meddelade i september att rollförändringar 

genomförs per 1 oktober, innebärande att nuvarande 
styrelseledamoten Lennart Holm utses till ny VD. Martin 
Ragnar går därmed in i rollen som vice VD med ansvar 
för teknologi och utveckling. Beslutet var en följd av att 
styrelsen önskar accelerera kommersialiseringen av 
Axolots produkter och erbjudanden, vilket blir VD:s 
primära fokus.

Väsentliga händelser efter slutet av tredje 
kvartalet 2021 
Det finns inga väsentliga händelser efter det tredje 
kvartalets utgång 2021.
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VD HAR ORDET

 
Lennart Holm, VD och koncernchef

När jag tillsammans med Mikael Åbacka, min finska kollega från EKA kemi, 
år 2014 grundade Axolot Solutions så anade vi inte hur fokus och 
uppmärksamhet runt klimat- och miljöfrågorna skulle accelerera några år 
senare. Mikael hade varit djupt involverad i utvecklingen av en ny och 
miljövänlig teknologi för vattenrening i Finland och vårt mål var att få ut 
denna teknologi från laboratorierna till verkligheten, för att göra en skillnad. 
När jag nu ett antal år senare ser tillbaks så inser jag att det var en del som 
vi inte förstod när vi drog igång. I grunden var vi rätt på det men vi hade en 
något optimistisk syn på de utmaningar vi hade framför oss och var kanske 
några år för tidigt ute. Idag har hela världen fått upp ögonen för den enorma 
utmaning som tillgången på rent vatten utgör. Samtidigt börjar vi inom 
Axolot nu på riktigt förstå var vi bäst bidrar och var vår teknik ännu har sina 
begränsningar. 

Axolot erbjuder idag en teknologi som är robust och väl fungerande inom ett 
antal applikations-områden. Vi börjar få en solid förståelse för de komplexa 
mekanismer som är i spel, kemi är komplicerat i laboratoriet och i ännu 
mycket högre grad i den verkliga världen där man har att göra med vatten 
som kan innehålla en cocktail av en mängd kemiska substanser. Under våra 
inledande verksamhetsår har vi fått lära oss att kommersiell framgång 
kräver mycket mer än en bra produkt. För vår del krävs också att vi kan 
leverera en helhetslösning på ett problem och det i rätt tid, när kunden 
behöver detta. Idag pratar alla om betydelsen av rent vatten och det ansvar 
vi har för att inte förstöra våra begränsade vattenresurser. Det är bra att 
frågorna lyfts fram, men samtidigt kan jag konstatera att kunskapsnivån 
och viljan att verkligen ta itu med vattenfrågorna ännu idag ofta är låg. Att 
rena vatten på riktigt är något som en stor del av såväl industri som 
offentliga verksamheter fortfarande verkar betrakta som en ”icke 
nödvändig” kostnad, som ska minimeras. Ambitionsnivån är ofta att med så 
liten marginal som möjligt klara lagens ännu relativt lågt ställda krav. Givet 
den uppmärksamhet miljöfrågorna har idag och det faktum att miljövillkoren 
trots allt är på väg att skärpas så tror jag att attityden är på väg att 
förändras - både hos användare av vatten och hos lagstiftande och 
kontrollerande myndigheter - men det borde gå snabbare. Den 
accelererande bristen på färskvatten är redan idag en källa till allvarliga 
konflikter i världen och klimatförändringarna kommer att förvärra 
situationen markant under kommande år. Axolot Solutions och andra 
aktörer som är aktiva inom området vattenhantering behövs mer än 
någonsin.

Efter att jag under några år har varit fullt upptagen på annat håll och därför 
haft ett tids-mässigt relativt begränsat engagemang i Axolot så känns det 
nu oerhört positivt att få gå in och arbeta operativt i bolaget. Styrelse och 
ledning har efter en analys av verksamheten identifierat några centrala 
framgångsfaktorer som måste komma på plats för att verksamheten skall 
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utvecklas vidare i rätt riktning. Det primära är naturligtvis att få ut vår 
AxoPur®-teknologi på marknaden genom att sälja fler system och få bollen i 
rullning. Kommersiella installationer ökar kännedomen om och förtroendet 
för Axolot och vår teknologi. Vår förmåga att inte bara sälja en produkt utan 
också en helhetslösning är helt avgörande. Därför är det viktigt att vi 
parallellt med säljarbetet också driver på vår egen utveckling för att 
ytterligare öka teknologins användbarhet och effektivitet. När jag nu går in 
som VD med fokus på Axolots kommersiella framdrift så skapas utrymme 
för vår chefskemist Dr. Martin Ragnar och vårt team att fokusera på 
vidare-utveckling av teknologin. 

Med ovanstående sagt, låt mig ge en kort återblick i vad som pågått under 
det senaste kvartalet, kompletterat med lite framåtriktade planer.

Kunder och försäljning
Hittills under 2021 och inte minst under det tredje kvartalet så har Axolot 
tecknat och genomfört ett antal testkörningar och utvärderingar 
tillsammans med potentiella användare av vår teknologi, vilket vi informerat 
om i våra pressmeddelanden. Vi har nu två kommersiella system sålda där 
det första redan är ute i reguljär drift sedan årets början och det andra 
levererades under kvartal tre. Överlag visar resultaten av våra körningar och 
installationer att teknologin fungerar och att vi med hjälp av den kan lösa 
många utmanande problem med förorenade vatten. Vår tes - att vatten ska 
recirkuleras och återanvändas - har också visat sig hålla, vilket är centralt 
för ett resurseffektivt utnyttjande av vatten. 

En utmaning som visat sig större än vi trott är det faktum att många kunder 
hittills haft väldigt lite fokus på vattenrening och en resurseffektiv 
vattenanvändning. Kunskapsnivån är ofta låg och man lever i tron att man 
redan har en tillräckligt väl fungerande vattenrening. Detta innebär att man 
inte bara missar möjligheten att bedriva en mer hållbar verksamhet, utan 
också en betydande potential att förbättra sina marginaler. I vårt AxoPur-
erbjudande vill vi lyfta fram bägge dessa aspekter på ett tydligare sätt. Även 
om Rom inte byggdes på en dag så är jag övertygad om att vårt fokus på 
helheten steg för steg kommer att ge resultat. 

Marknad och nya affärer
Genomförda och pågående testkörningar fungerar generellt sett bra men 
naturligtvis med förbättringspotential. Tillsammans med kunderna så 
utvärderar vi optimala körupplägg och betingelser med målet att 
åstadkomma såväl en god rening som en optimal ekonomi. Fokus just nu 
ligger fortsatt på några utvalda applikationssegment - metallbearbetning, 
livsmedel, miljö & återvinning samt pappersindustrin. Baserat på lyckade 

 
Rening av vatten från bestrykning av papper.
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körningar så får vi tydliga signaler att flera av våra testkörningskunder nu tar 
in en investering i AxoPur i sina budgetar för 2022 vilket förstås är 
glädjande. Nu gäller det att omsätta detta till kontrakterade affärer.

Fler testkörningar planeras hos etablerade och nytillkommande kunder. De 
kommer att pågå året ut och ytterligare framåt. Dessa aktiviteter har nu 
blivit en del av vårt dagliga arbete varför vi inte avser att skicka ut press-
meddelanden för varje testavtal som skrivs. 

Vårt fokus kommer fortsatt att vara på utvalda applikationssegment med 
Norden som vår huvudmarknad. Vi är en liten organisation och vi måste 
arbeta fokuserat för att inte sprida våra begränsade resurser för brett. Detta 
utesluter inte att vi mer opportunistiskt kan komma att medverka i projekt 
inom andra applikationsområden och utanför vår huvudmarknad om 
intressanta möjligheter dyker upp. 

Teknologi och partnerskap
Vår basteknologi fungerar stabilt men arbete pågår kontinuerligt med 
konkreta processförbättringar baserat på de erfarenheter och den kunskap 
vi byggt upp i arbetet ute hos våra kunder. Målet är dels att uppgradera vår 
process i syfte att få den ännu mer kostnadseffektiv för kunderna, dels att 
kunna erbjuda anläggningar med en allt högre kapacitet. Förutom utveckling 
i egen regi så bedriver vi flera samarbetsprojekt med andra teknologi-
leverantörer och forskningsinstitut med syfte att ytterligare bredda vår 
förmåga att rena vatten från föroreningar och därigenom kunna erbjuda 
helhetslösningar för ännu fler typer av föroreningar som exempelvis PFAS. 
Resultaten ser mycket lovande ut även om det kommer att ta ett tag innan 
detta omsätts till kommersiella anläggningar.

Framåtblick
Vi som är aktivt och operativt involverade i Axolot känner starkt att det just 
nu händer mycket i och runt Axolot. Samtidigt är det naturligtvis så att 
aktieägare och andra intressenter som inte har samma daglig inblick vill se 
konkreta resultat i form av specifika ordrar och ökande intäkter. Det har tagit 
betydligt längre tid att komma igång med Axolot än vi trodde när vi drog 
igång verksamheten i 2014. Vi har mycket att bevisa under kommande år 
och allt kommer inte att gå som på räls, men givet de kundprojekt som 
pågår och de vidareförädlingar av teknologin som är på väg så är jag 
övertygad om att Axolot går en spännande framtid till mötes.

Lennart Holm 
VD och koncernchef

VD HAR ORDET

 
AxoPur anläggningar i reguljär drift.
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FINANSIELL ÖVERSIKT
Koncernen

Rörelseintäkter och resultat
Tredje kvartalet
Det tredje kvartalets rörelseintäkter 2021 uppgick till 1 027 
tkr (618 tkr för motsvarande period 2020). Nettoomsätt-
ningen utgjorde 936 tkr av detta (621), vilket avser 
försäljning av ett AxoPur vattenreningssystem samt 
provkörningar och -studier. Övriga rörelseintäkter hänför 
sig främst till offentliga forskningsbidrag och ersättningar 
i projekt, 95 tkr (-3).

Resultatet efter finansnetto för kvartal tre var -4 080 tkr  
(-4 356). Intäkterna var högre än motsvarande period i fjol 
medan kostnaderna var ungefär oförändrade. Finansnettot 
var i det närmaste noll eftersom Axolot inte har någon 
extern upplåning. 

Resultaträkning 
Axolot Solutions koncern

Kvartal 3 Kvartal 1-3 Helår
tkr 2021 2020 2021 2020 2020

Nettoomsättning 936 621 1 948 2 365 3 683

Aktiverat eget arbete -4 0 424 300 300

Övriga rörelseintäkter 95 -3 345 454 740

Rörelseintäkter 1 027 618 2 717 3 119 4 723
Råvaror och förnödenheter -334 -330 -713 -1 138 -1 624
Övriga externa kostnader -1 572 -1 501 -5 682 -7 164 -9 192
Personalkostnader -1 838 -1 793 -5 756 -6 880 -8 613
Av- och nedskrivningar -1 357 -1 345 -4 021 -3 825 -5 117
Övriga rörelsekostnader -5 -5 -23 -14 -32

Rörelseresultat -4 079 -4 356 -13 478 -15 902 -19 855
Finansnetto -1 0 -3 -1 -1

Resultat efter finansnetto -4 080 -4 356 -13 481 -15 903 -19 856
Skatt på årets resultat - - - - -
Nettoresultat -4 080 -4 356 -13 481 -15 903 -19 856

Rörelseresultat före avskrivningar -2 722 -3 011 -9 457 -12 077 -14 738

Den ackumulerade perioden 
Under årets första tre kvartal uppgick rörelseintäkterna till 
2 717 tkr (3 119 tkr för motsvarande period 2020). 
Nettoomsättningen var 1 948 tkr (2 365), avseende 
försäljning av system, provkörningar och -studier. 
Nedgången förklaras av minskade möjligheter till kund- 
aktiviteter som en följd av pandemin. Aktiverat eget arbete 
424 tkr (300) avser utveckling av konstruktionsunderlag, 
medan övriga rörelseintäkter främst hänför sig till offent- 
liga forskningsbidrag och ersättningar i projekt, 345 tkr 
(454).

Resultatet efter finansnetto blev för de första nio  
månaderna av året -13 481 tkr (-15 903), där förbättringen 
avspeglar effekter från kostnadsbesparingsprogrammet 
som genomfördes 2020. I huvudsak är det lägre kostnader 
för personal och konsulter. Axolot har ingen upplåning och 
således är finansnettot i det närmaste noll.
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Balansräkning* 
Axolot Solutions koncern 

tkr 2021-09-30 2020-09-30 2020-12-31

Tecknat men ej inbetalt kapital - - 5 179

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utvecklingskostnader 4 443 5 929 5 405

Patent, licenser och liknande rättigheter 1 226 2 303 2 081

Summa immateriella anläggningstillgångar 5 669 8 232 7 486

Materiella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar 5 591 7 422 6 683

Pågående nyanläggningar och förskott  
avseende materiella anläggningstillgångar

- - -

Summa materiella anläggningstillgångar 5 591 7 422 6 683

Summa anläggningstillgångar 11 260 15 654 14 169

Omsättningstillgångar

Varulager 127 6 6

Kundfordringar 502 371 726

Övriga kortfristiga fordringar 847 707 996

Summa omsättningstillgångar exkl. likvida 
medel 1 476 1 084 1 728

Kassa och Bank 15 767 6 783 23 472

SUMMA TILLGÅNGAR 28 503 23 521 44 548

tkr 2021-09-30 2020-09-30 2020-12-31

Eget kapital 26 283 20 827 39 783

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 811 606 2 385

Övriga kortfristiga rörelseskulder 1 409 2 088 2 380

Summa kortfristiga skulder 2 220 2 694 4 765

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 28 503 23 521 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 tredje kvartalet 2021 
var -3 562 tkr (-2 917). Under kvartalet var resultatet före 
avskrivningar -2 722 tkr (-3 011), förändringen i rörelse- 
kapital och lager -815 tkr (+148) och investeringarna  
-25 tkr (-54). 

Kassaflödet från finansieringsverksamhet var 0 tkr (0) 
under det tredje kvartalet.

Under den ackumulerade perioden 2021 var kassaflödet 
före finansiering -10 704 tkr (-13 411). Det mindre negativa 
kassaflödet jämfört med föregående år härrör främst från 
ett mindre negativt resultat samt från något lägre investe-
ringar. Investeringarna för årets tre första kvartal uppgick 

Kassaflöde 
Axolot Solutions koncern

Kvartal 3 Kvartal 1-3 Helår
tkr 2021 2020 2021 2020 2020

Kassaflöde från löpande verksamheten

Rörelseresultat -4 079 -4 356 -13 478 -15 902 -19 855

Avskrivningar och andra icke kassaflödespåverkande poster 1 357 1 345 4 021 3 825 5 312

Finansiella betalningar - - - - -

Inkomstskattebetalningar - - - - -

Förändring varulager -121 0 -121 -6 -6

Förändring av rörelsefordringar 201 396 373 1 125 492

Förändring av rörelseskulder -895 -248 -392 -1 214 -1 337

Kassaflöde från löpande verksamheten -3 537 -2 863 -9 597 -12 172 -15 394

Kassaflöde från investeringsverksamheten

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -29 0 -599 -726 -725

Investeringar i patent 0 -54 -84 -152 -178

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar 4 0 -424 -361 -361

Kassaflöde från investeringsverksamheten -25 -54 -1 107 -1 239 -1 264

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

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

Emissionskostnader - - -2 180 - -62

Kassaflöde från finansieringsverksamheten - - 2 999 - 19 938

PERIODENS KASSAFLÖDE -3 562 -2 917 -7 705 -13 411 3 280

Likvida medel vid periodens början 19 329 9 700 23 472 20 194 20 194

Kursdifferens 0 0 0 0 -2

Likvida medel vid periodens slut 15 767 6 783 15 767 6 783 23 472
    

till -1 107 tkr (-1 239) och avser främst fortsatt utveckling 
av konstruktionsunderlag samt inköp av materiell utrust-
ning för provkörningar i nya applikationer och på optimer-
ande vis. Rörelsekapitalförändringen var -140 tkr (-95).

Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick 
under årets första tre kvartal till +2 999 tkr (0) och det 
avser den sista delen i nyemissionen runt årsskiftet, där 
slutinbetalningen från emissionen kom in från emissions- 
institutet och kostnaderna för emissionen betalades. 

Likvida medel var vid utgången av september månad  
15 767 tkr. 
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Eget kapital förändring
Axolot Solutions koncern 

Kvartal 3 Kvartal 1-3 Helår
tkr 2021 2020 2021 2020 2020

Ingående balans 30 361 25 189 39 783 36 740 36 740

Nyemission - - - - 25 929

Emissionskostnader inkl. kvittning - - - - -2 992

Valutakursdifferens 2 -6 -19 -10 -38

Periodens nettoresultat -4 080 -4 356 -13 481 -15 903 -19 856

Utgående eget kapital 26 283 20 827 26 283 20 827 39 783
    

Axolot Solutions största aktieägare  
per 30 september 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%

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

Banque Internationale à 
Luxembourg SA 2 322 212 4,3%

Subtotal 19 295 356 35,9%

Övriga 34 502 013 64,1%

Totalt 53 797 369 100,0%

* Avser eget samt närstående fysiska och juridiska personers innehav.

** Mats Lindstrand är huvudman för M Lindstrand Invevstment 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 företräde-
semission, vilken därefter godkändes av extra bolags- 
stämma 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 bolags- 
stämma den 26 november 2020. Genom betalning av 
halva garantiersättningen i form av aktier ökade antalet 
aktier och röster med ytterligare ca 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 tredje 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 3 Kvartal 1-3 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 * 54 715 484 29 637 641 54 715 484 29 637 641 29 637 641

Resultat per aktie före full utspädning (kr) ** -0,08 -0,16 -0,27 -0,60 -0,75

Resultat per aktie efter full utspädning (kr) ** -0,08 -0,16 -0,27 -0,60 -0,75

Genomsnittligt antal aktier före full utspädning 53 797 369 26 503 948 50 764 767 26 503 948 26 503 948

Genomsnittligt antal aktier efter full utspädning 54 715 484 29 637 641 51 682 881 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 18 maj 2021 bemyndigades styrelsen att, 
vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa 
årsstämma, 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 20 procent 
av det totala antalet aktier i bolaget vid den tidpunkt då 
styrelsen första gången utnyttjar bemyndigandet.

Teckningsoptionsprogram

Det fanns vid tredje kvartalets utgång 2021 ett utestående 
teckningsoptionsprogram. Det var vid årsstämman 2019 
som det fattades beslut om riktad emission av tecknings- 
optioner samt godkännande av överlåtelse av tecknings- 
optioner. Programmet avser emission av högst 1 060 000 
teckningsoptioner, med ursprunglig rätt till teckning av 
samma antal nya aktier i bolaget. Dessa teckningsoptioner 

kan överlåtas till ledande befattningshavare och nyckelper-
soner 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. Den 
ursprungliga teckningskursen var 6,39 kronor per aktie. 
Efter omräkning för nyemissionerna som därefter genom-
förts ger varje teckningsoption rätt att teckna 1,27 aktier 
till priset 5,03 kronor per aktie. Om alla utestående 
teckningsoptioner i detta optionsprogram utnyttjas 
kommer den sammantagna utspädningen att kunna bli 
maximalt drygt 2% av det totala antalet aktier efter 
registrering av teckningsoptionsprogrammet. 
Teckningsoptionerna kan utnyttjas under perioden 3-17 
september 2022. För incitamentsprogrammets fullständiga 
villkor se den aktuella årsstämmans beslut.
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ÖVRIG INFORMATION

Medarbetare
Antalet anställda var vid utgången av det tredje kvartalet 
2021 åtta personer, och det är oförändrat jämfört med 
föregående kvartal. Jämfört med motsvarande period i fjol 
är det 1 (en) person mer. 

Redovisnings- och värderingsprinciper
Axolot Solutions koncern- och moderbolagsredovisning 
upprättas i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 
2012:1 (K3). Redovisnings- och värderingsprinciperna är 
oförändrade jämfört med Årsredovisningen 2020, som 
offentliggjordes 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 och den beskrivningen bedöms 
fortfarande vara relevant och korrekt. 

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

Lennart Holm, VD och Koncernchef
Telefon: +46 70 630 85 62 
lennart.holm@axolotsolutions.com

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

Axolot Solutions Holding AB
Bergavägen 1, SE-254 66 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
• Bokslutskommuniké 2021 15 februari 2022

• Delårsrapport Jan-Mar 2022 29 april 2022

• Delårsrapport Jan-Jun 2022 29 juli 2022

• Delårsrapport Jan-Sep 2022 28 oktober 2022

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 oktober 2021

FINANSIELL KALENDER
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