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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 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.
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Sammandrag av tredje kvartalet 2022

Finansiellt

• Nettoomsättningen uppgick till 306 tkr (936 tkr för 
motsvarande kvartal 2021), vilket avser demokörningar 
och studier. I jämförelseperioden såldes ett mindre 
AxoPur®-system.

• Övriga rörelseintäkter uppgick till 0 tkr (95) där beloppet  
i jämförelseperioden avser offentliga forskningsbidrag 
och ersättningar i projekt.

• Rörelseresultatet blev -3 756 tkr (-4 079). Den lägre 
faktureringen har resultatmässigt uppvägts av mindre 
avskrivningar och lägre personalkostnader.

• Nettoresultat per aktie uppgick till -0,03 kr (-0,08).  
Antalet aktier har ökat som en följd av den nyligen 
genomförda nyemissionen. 

• Likvida medel vid utgången av det tredje kvartalet  
2022 var 22 126 tkr (15 767 vid utgången av tredje 
kvartalet i fjol).

Operativt

• Axolots gemensamma projekt med Ahlström-Munksjö 
Aspa Bruk, med målet att reducera utsläppen av fosfor 
från Aspa bruk, har fortsatt mycket framgångsrikt under 
det tredje kvartalet. En förprojektering pågår tillsam-
mans med kunden, syftande till att Axolot ska kunna 
offerera en fullstor anläggning med en kapacitet på  
300 m3/h, som ska klara myndigheternas reningskrav  
på ett kostnadseffektivt sätt. 

• Flera demokörningar och någon studie har överens- 
kommits och/eller genomförts, bland annat inom 

Fortsatt positiv och spännande utveckling
trots ett utmanande världsläge

fordonstvätt, oljeindustrin, bestrykning, återvinning  
och rening av vattendrag.

Kvartal 1-3 2022
• Nettoomsättningen för de första nio månaderna av 2022 

uppgick till 1 184 tkr (1 948 tkr för motsvarande period 
2021), vilket avser demokörningar och studier. 

• Övriga rörelseintäkter uppgick till 1 tkr (345) där  
beloppet i jämförelseperioden avser offentliga forsk-
ningsbidrag och ersättningar i projekt.

• Rörelseresultatet blev -12 968 tkr (-13 478). I huvudsak 
är det lägre kostnader för personal och avskrivningar 
som förklarar det mindre negativa resultatet jämfört med 
föregående år.   

• Axolot ingick under det andra kvartalet ett intentions- 
avtal med två norska partners för att etablera ett 
gemensamt norskt joint-venture bolag för den norska 
marknaden. I början av oktober etablerades bolaget. I 
Norge växer intresset för Axolots vattenreningsteknik 
snabbt och flera projekt är redan under beredning 
innanför områdena fiskodling, fiskslakterier och 
smältverk.

• Axolot genomförde under det andra kvartalet en 
företrädesemission om 20,4 Mkr. Företrädesemissionen 
blev övertecknad med en teckningsgrad om cirka 146 
procent. Styrelsen beslutade att utnyttja en övertecknings- 
option som tillförde Bolaget ytterligare 2,85 Mkr. Totalt 
tillfördes därmed Axolot Solutions 21,7 Mkr netto efter 
avdrag för emissionskostnader.
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Nyckeltal
Axolot Solutions Koncern 

Kvartal 3 Kvartal 1-3 Helår
tkr 2022 2021 2022 2021 2021

Nettoomsättning 306 936 1 184 1 948 2 534

Övriga rörelseintäkter inkl. aktiverat eget arbete 144 91 433 769 791

Rörelseresultat före avskrivningar -2 830 -2 722 -9 309 -9 457 -12 907

Rörelseresultat -3 756 -4 079 -12 968 -13 478 -18 300

Nettoresultat -3 756 -4 080 -12 969 -13 481 -18 303

Nettoresultat per aktie (kronor) * -0,03 -0,08 -0,17 -0,27 -0,36

Kassaflöde från löpande verksamhet och investeringar -3 197 -3 562 -12 443 -10 704 -13 611

Likvida medel vid periodens slut 22 126 15 767 22 126 15 767 12 868

Eget kapital vid periodens slut 30 214 26 283 30 214 26 283 21 448

Antal anställda vid periodens slut 7 8 7 8 7

* Räknat på genomsnittligt antal aktier

Väsentliga händelser under tredje  
kvartalet 2022
Det fanns inga väsentliga händelser under tredje kvartalet 
2022.  

Väsentliga händelser efter tredje  
kvartalets utgång 2022
• Axolot Solutions har den 2 oktober ingått ett avtal med 

två norska partners om bildandet av ett gemensamt 
norskt JV-bolag som skall bearbeta den norska 
marknaden för industriell vattenrening. Det samägda 
bolaget är nu etablerat och verksamheten är igång.

• Axolot Solutions och Fortum Waste Solutions har i 
oktober månad ingått ett samarbets- och utvecklings- 
avtal som syftar till att supporta varandras utvecklings- 
projekt runt rening av vissa typer av förorenade vatten-
strömmar. Genom samarbetet så förväntar sig parterna 
kunna accelerera utvecklingen av nya och effektivare 
metoder och tekniker för rening av industriella 
processvatten.
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VD HAR ORDET

I flera tidigare kvartalsrapporter har jag skrivit att aktivitetsnivån i 
bolaget varit högre än någonsin tidigare. Nu kan jag återigen kon- 
statera att har vi precis avslutat ännu ett kvartal där aktivitetsnivån har 
ökat ytterligare. Jag tror att jag kan tala för hela vårt Axolot-team när 
jag konstaterar att det händer oerhört mycket i och runt Axolot just nu 
och att energinivån är på topp. Det känns helt enkelt både spännande 
och skoj med allt som pågår i form av nya lovande kundkontakter, 
projekt, teknikutveckling, samarbeten med andra aktörer, etableringen i 
Norge och så mycket annat. I detta VD-ord så ska jag försöka ge en 
bild av våra fokuserade aktiviteter här och nu. Ambitionen är att regel- 
bundet hålla bolagets intressenter informerade så snart det är möjligt 
att gå ut med information. Som ett steg i detta arbete så är det min 
avsikt att med viss regelbundenhet publicera nyhetsbrev som primärt 
vänder sig till alla våra aktieägare. Det senaste kom ut för ett par 
veckor sedan och det återfinns på vår hemsida.

Givet den stora oro vi ser runtomkring oss i världen just nu så är det en 
faktor som jag speciellt vill kommentera. Det känns mycket till-
fredsställande att vi strax före sommaren genom den företrädesemis-
sion som genomfördes säkrade finansiering av verksamheten för en 
betydande period framåt. Det ger oss arbetsro och möjliggör att vi kan 
lägga vår energi och vårt fokus på att utveckla verksamheten. 

Affärsstrategi och inriktning
Vi ser att vår teknik lämpar sig för ett stort antal olika applikationsom-
råden, men samtidigt måste vi konstatera att vi fortfarande är en liten 
organisation med begränsade resurser. För att inte sprida dessa för 
brett och tunt och tappa fart och genomslagskraft så måste vi foku- 
sera. Vi begränsar därför antalet marknadssegment som vi bearbetar 
idag. Under det senaste halvåret har vårt fokus legat mot de större 
anläggningarna, i och med utvärderingsprojektet på Aspa bruk. Inom 
detta affärssegment så ser vi ett antal affärsmöjligheter och vi har 
igång aktiviteter riktade mot fler bruk än Aspa. Med andra ord så är det 
fortsatt fokus på detta segment. 

Ett annat bearbetningsområde med stor potential är processvatten 
som innehåller kombinationer av tungmetaller och olja/fett där vi i de 
flesta fall klarar att reducera kritiska föroreningar i vattnet med 90-99 % 
vilket är unikt bra. Exempel på typer av kunder inom detta segment är 
metallbearbetningsindustrin, smältverk och miljöbolag som hanterar 
avloppsvatten från dessa aktörer. Även om själva vattenreningsutma-
ningen är relativt likartad inom denna kategori av kunder så kan de 
variera i behov och storlek från mindre kunder med ett vattenflöde på 
5–10 m3/h till kunder som hanterar hundratals m3/h. Ett tredje område 
som är spännande och där vi tror att vi har mycket att tillföra är 
livsmedelsindustrin, och då specifikt fiskodlingar och slakterier. 

Gemensamt för alla dessa marknadssegment är att miljökraven ökar 
samtidigt som konkurrensen är stenhård. Vi ser nu konsekvenserna av 

 
Lennart Holm, VD och koncernchef
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VD HAR ORDET

detta i form av ett kontinuerligt ökande intresse för Axolot och våra 
lösningar. Fortfarande är vi ett litet och okänt bolag med alltför få 
referenser, men bollen är satt i rullning.

Som vi nyligen publicerat så har vi nu startat en verksamhet i Norge i 
form av ett JV-bolag med lokala aktörer. Anledningen är att vi ser 
Norge som en mycket intressant marknad där det finns många aktörer 
inom de segment vi valt att fokusera på, men också för att norsk 
miljölagstiftning nu skärps betydligt varför de flesta verksamheter 
måste se över och minska såväl utsläpp som vattenanvändning. Ett 
utmärkt läge för Axolot! 

Även om det är frestande att vidga det geografiska perspektivet så 
kommer vi inte att expandera utanför vår skandinaviska hemma- 
marknad tills vidare. Vi tror starkt på att först lyckas på hemmaplan. 

Vår affärsstrategi utvecklas naturligtvis i takt med att vår förståelse av 
såväl vårt erbjudande som marknadens behov ökar. Basen är dock 
fortsatt ett erbjudande som är en kombination av anläggningsförsälj- 
ning och servicekontrakt där vi säkrar en hög funktionalitet genom en 
regelbunden utbytesservice av de reaktorer som förbrukas. Vi lägger 
också ökat fokus på hantering av den med föroreningar uppkoncen-
trerade flocken, som separerats ut från det renade vattnet. Kunderna 
vill ha en helhetslösning och genom att se flocken som en råvara 
snarare än ett avfall så är vi övertygade om att det går att skapa ett 
mervärde för såväl våra kunder som för Axolot. Vi har alla ett ansvar 
för att jobba mot det cirkulära samhället.

Teknik och marknad
Vi har skrivit en hel del om våra aktiviteter på Aspa bruk där vi under en 
längre period kört en anläggning med en kapacitet på 30 m3/h. Det 
finns flera anledningar till det stora fokus vi lagt på denna kund. Ett 
skäl är naturligtvis att det är en spännande applikation och en stor 
potentiell marknad där vår teknik har visat sig vara oerhört konkurrens- 
kraftig. Att Aspa bruk dessutom har en lång historia av att vara en 
progressiv aktör som vågar och vill testa ny teknik i syfte att utvecklas 
är ett annat bra skäl. I vårt byråkratiserade och tjänstemannastyrda 
samhälle är det tyvärr allt färre som vågar och vill ta det där extra 
steget; det är enklare att bara rulla på och följa alla andra. Viktigast av 
allt är dock det faktum att vi på Aspa haft möjlighet att under en längre 
period optimera och förbättra vår teknologi, vilket vi verkligen gjort. 
Resultatet har blivit att vi idag kan erbjuda en mycket konkurrenskraftig 
teknik och lösning ur såväl en ekonomisk som en prestandamässig 
synvinkel. Vi har nu avslutat utvärderingsperioden och arbetar tillsam-
mans med bruket på att projektera en betydligt större anlägg- 
ning som skall klara brukets hela reningsbehov.  

Om Aspaanläggningen utgör ett bra exempel på en större AxoPur-
anläggning så finns det också en marknad för mindre enheter som 

Under det senaste halvåret har vårt fokus legat mot de 
större anläggningarna. Inom detta affärssegment så ser 
vi ett antal affärsmöjligheter och vi har igång aktiviteter 
riktade mot fler bruk än Aspa. Med andra ord så är det 
fortsatt fokus på detta segment.
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typiskt nog kan byggas in i en container eller i ett annat begränsat 
utrymme. Att kunna erbjuda anläggningar som har ett litet ytbehov är i 
sig något som är attraktivt för många kunder. Parallellt med arbetet i 
Aspa så har vi utvecklat en ny generation av containerbaserade 
AxoPur system för kunder som behöver rena 1–20 m³/h. Denna 
marknad är mycket stor och jag tror att vi så snart det finns några 
referensanläggningar ute på marknaden kommer att se ett snabbt 
växande behov av denna anläggningstyp. Här blir det utomordentligt 
viktigt med en standardiserad produktion i syfte att säkerställa 
kostnadseffektivitet och leveranskapacitet. 

Ett litet orosmoln som vi delar med så många andra är leveransförmå-
gan hos våra underleverantörer. Just nu ser vi att det är svårt att få tag 
på vissa nyckelkomponenter och att leveranstiderna är långa. 
Dessutom så skjuter priserna i höjden. Här får vi helt enkelt göra det 
bästa möjliga av situationen och finna lösningar. Det faktum att vi 
genom personliga kontakter har ett brett nätverk hjälper till i denna 
situation. 

En utmaning för våra kunder är skenande energipriser. Tvärtemot vad 
man kanske kan tro så är vår teknik mycket energieffektiv trots att 
den drivs av elenergi. Höga elpriser ökar vår konkurrenskraft jämfört 
med andra alternativa lösningar, detta såväl direkt som indirekt.

En nyhet som presenterades häromdagen är att Axolot nu inleder ett 
utvecklingssamarbete med Fortum Waste Solutions, en ledande aktör 
på den nordiska marknaden för hantering av farliga avfall. Tillsammans 
kommer vi nu att arbeta för att vidareutveckla tekniska lösningar där 
vår kunskap runt elektrokoagulation och dess tillämpningar står i 
centrum. Det är skoj att se hur intresset för vår teknik ökar allt mer.

Slutsatser
Som framgår av det jag skriver så är jag full av framtidstro och 
optimism. Vi kommer helt klart att stöta på oväntade utmaningar och 
problem, men dessa kommer vi att lösa i takt med att de dyker upp. 
Det viktiga är att det finns ett stort behov av det vi kan erbjuda och att 
vi kan leverera helhetslösningar som få andra kan matcha. Alla väntar 
naturligtvis otåligt på stora nyheter och det kan säkert upplevas som 
att det tar tid, men det är lite av naturen för den typ av produkter vi 
jobbar med och för de marknader vi siktar på. Vi är uthålliga och vet att 
resultaten kommer att komma i takt med att marknaden lär känna oss. 
Som jag konstaterat tidigare så har vi fått upp ångan ordentligt och 
fortsättning följer!

Lennart Holm

VD och koncernchef

VD HAR ORDET

AxoPur-anläggning i reguljär drift.
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FINANSIELL ÖVERSIKT
Koncernen

Rörelseintäkter och resultat
Tredje kvartalet
Det tredje kvartalets rörelseintäkter 2022 uppgick till  
450 tkr (1 027 tkr för motsvarande period 2021). 
Nettoomsättningen utgjorde 306 tkr av detta (936), vilket 
avser demokörningar och studier. Under motsvarande 
kvartal i fjol såldes ett mindre AxoPur-system. Aktiverat 
eget arbete var 144 tkr under det tredje kvartalet 2022 (-4). 
Detta avser utvecklingen av AxoPur-system som hanterar 
större flöden, med en reducerad energiförbrukning. Övriga 
rörelseintäkter var 0 tkr (95) där beloppet i jämförelse- 
perioden främst hänför sig till offentliga forskningsbidrag 
och ersättningar i projekt.

Resultatet efter finansnetto för det tredje kvartalet 2022 
var -3 756 tkr (-4 080). Lägre avskrivningar och mindre 
personalkostnader kompenserade för att faktureringen var 
lägre. Finansnettot var i det närmaste noll eftersom Axolot 
inte har någon extern upplåning. 

 

Resultaträkning 
Axolot Solutions koncern

Kvartal 3 Kvartal 1-3 Helår
tkr 2022 2021 2022 2021 2021

Nettoomsättning 306 936 1 184 1 948 2 534

Aktiverat eget arbete 144 -4 432 424 424

Övriga rörelseintäkter 0 95 1 345 367

Rörelseintäkter 450 1 027 1 617 2 717 3 325
Råvaror och förnödenheter -125 -334 -351 -713 -873
Övriga externa kostnader -1 633 -1 572 -5 609 -5 682 -7 599
Personalkostnader -1 519 -1 838 -4 945 -5 756 -7 724
Av- och nedskrivningar -926 -1 357 -3 659 -4 021 -5 393
Övriga rörelsekostnader -3 -5 -21 -23 -36

Rörelseresultat -3 756 -4 079 -12 968 -13 478 -18 300
Finansnetto 0 -1 -1 -3 -3

Resultat efter finansnetto -3 756 -4 080 -12 969 -13 481 -18 303
Skatt på årets resultat - - - - -
Nettoresultat -3 756 -4 080 -12 969 -13 481 -18 303

Rörelseresultat före avskrivningar -2 830 -2 722 -9 309 -9 457 -12 907

Den ackumulerade perioden
Under årets första tre kvartal var de sammantagna 
rörelseintäkterna 1 617 tkr jämfört med 2 717 tkr under 
motsvarande period 2021. Nettoomsättningen utgör  
1 184 kr av detta (1 948) medan aktiverat eget arbete 
uppgick till 432 tkr (424). Övriga rörelseintäkter var 1 tkr 
(345) där beloppet i jämförelseperioden främst hänför sig 
till offentliga forskningsbidrag och ersättningar i projekt.

Resultatet efter finansnetto var för årets första tre kvartal 
-12 969 tsek (-13 481). Personalkostnaderna var lägre 
jämfört med motsvarande period i fjol, liksom avskrivning- 
arna, eftersom en del anläggningstillgångar har blivit fullt 
avskrivna. Finansnettot var nära noll eftersom bolaget inte 
har någon upplåning.

 



9 Axolot Solutions Delårsrapport 3, 2022

Balansräkning 
Axolot Solutions koncern 

tkr 2022-09-30 2021-09-30 2021-12-31

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utvecklingskostnader 3 110 4 443 3 960

Patent, licenser och liknande rättigheter 245 1 226 912

Summa immateriella anläggningstillgångar 3 355 5 669 4 872

Materiella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar 5 283 5 591 5 019

Summa materiella anläggningstillgångar 5 283 5 591 5 019

Finansiella anläggningstillgångar

Övriga långfristiga fordringar 97 - -

Summa finansiella anläggningstillgångar 97 - -

Summa anläggningstillgångar 8 735 11 260 9 891

Omsättningstillgångar

Varulager 176 127 67

Kundfordringar 323 502 372

Övriga kortfristiga fordringar 1 078 847 750

Summa omsättningstillgångar  
exkl. likvida medel 1 577 1 476 1 189

Kassa och Bank 22 126 15 767 12 868

SUMMA TILLGÅNGAR 32 438 28 503 23 948

tkr 2022-09-30 2021-09-30 2021-12-31

Eget kapital 30 214 26 283 21 448

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 966 811 819

Övriga kortfristiga rörelseskulder 1 258 1 409 1 681

Summa kortfristiga skulder 2 224 2 220 2 500

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 32 438 28 503 23 948
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Kassaflöde och likviditet
Kassaflödet från löpande verksamhet och investeringar 
var för det tredje kvartalet 2022 -3 197 tkr (-3 562). Under 
kvartalet var resultatet före avskrivningar justerat för  
icke kassaflödespåverkande poster -2 830 tkr (-2 723), 
förändringen i rörelsekapital och lager +136 tkr (-814) och 
investeringarna -503 tkr (-25). Investeringar gjordes dels  
i konceptuell vidareutveckling av AxoPur-systemet för att 
hantera större flöden, dels i materiella komponenter 
främst till en portabel demoreaktor. 

Kassaflödet från finansieringsverksamhet var 7 956 tkr (0) 
under det tredje kvartalet 2022. En företrädesemission 
genomfördes under kvartal två, och den slutliga delen av 
emissionslikviden samt en mindre del av emissionskost-
naderna betalades under det tredje kvartalet.

För den ackumulerade perioden uppgick kassaflödet från 
löpande verksamhet och investeringar till -12 443 tkr  

Kassaflöde 
Axolot Solutions koncern

Kvartal 3 Kvartal 1-3 Helår
tkr 2022 2021 2022 2021 2021

Kassaflöde från löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster -3 756 -4 080 -12 969 -13 481 -18 303

Avskrivningar och andra icke kassaflödespåverkande poster 926 1 357 3 659 4 021 5 393

Betald inkomstskatt - - - - -

Förändring varulager -109 -121 -109 -121 -61

Förändring av rörelsefordringar 499 201 -376 373 600

Förändring av rörelseskulder -254 -894 -270 -389 -133

Kassaflöde från löpande verksamheten -2 694 -3 537 -10 065 -9 597 -12 504

Kassaflöde från investeringsverksamheten

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -359 -29 -1 946 -599 -599

Investeringar i patent - - - -84 -84

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -144 4 -432 -424 -424

Kassaflöde från investeringsverksamheten -503 -25 -2 378 -1 107 -1 107

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

Nyemission 8 293 - 23 293 5 179 5 179

Emissionskostnader -337 - -1 592 -2 180 -2 180

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 7 956 - 21 701 2 999 2 999

PERIODENS KASSAFLÖDE 4 759 -3 562 9 258 -7 705 -10 612

Likvida medel vid periodens början 17 367 19 329 12 868 23 472 23 472

Kursdifferens 0 0 0 0 8

Likvida medel vid periodens slut 22 126 15 767 22 126 15 767 12 868
    

(-10 704 tkr för motsvarande period 2021). Resultat före 
avskrivningar justerat för icke kassaflödespåverkande 
poster var -9 310 tkr (-9 460), förändringen i rörelsekapital 
och lager -755 tkr (-137) och investeringarna -2 378 tkr  
(-1 107). Investeringarna utgörs av den konceptuella 
utvecklingen av AxoPur-systemet, framtagande av ett 
AxoPur system som hanterar större flöden än tidigare 
samt i huvudsak komponenter till en portabel 
demoreaktor. 

Kassaflödet från finansieringsverksamheten var för årets 
tre första kvartal netto +21 701 tkr, vilket är resultatet av 
den företrädesemission som genomfördes under andra 
kvartalet.

Likvida medel vid utgången av tredje kvartalet 2022 var  
22 126 tkr. Vid årets början var likvida medel 12 868 tkr. 
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Eget kapital förändring
Axolot Solutions koncern 

Kvartal 3 Kvartal 1-3 Helår
tkr 2022 2021 2022 2021 2021

Ingående balans 33 951 30 361 21 448 39 783 39 783

Nyemission (inkl. garantidel 1 080 tkr) - - 24 373 - -

Emissionskostnader (inkl. kvittning -1 080 tkr) - - -2 694 - -

Valutakursdifferens 19 2 56 -19 -32

Periodens nettoresultat -3 756 -4 080 -12 969 -13 481 -18 303

Utgående eget kapital 30 214 26 283 30 214 26 283 21 448
    

Axolot Solutions största aktieägare  
per 30 september 2022    

Aktieägare Antal aktier Procentandel

Lennart Holm * 12 835 300 10,9%

Nordnet pensionsförsäkring AB 8 972 615 7,6%

Banque Pictet&Cie (Europe) SA 8 966 764 7,6%

Clearstream banking S.A 6 461 318 5,5%

Mikael Åbacka * 4 300 579 3,6%

Weseba AB c/o Per Olofsson 4 210 526 3,6%

Summa 45 747 102 38,8%

Övriga 72 189 741 61,2%

Totalt 117 936 843 100,0%

* Avser eget samt närstående fysiska och juridiska personers innehav

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 ingången av år 2022 till  
2 689 868 kr, fördelat på 53 797 369 aktier, vardera med 
ett kvotvärde på 0,05 kr. Under det andra kvartalet genom-
fördes en företrädesemission som registrerades hos 
Bolagsverket i början av tredje kvartalet. 

Extra bolagsstämma hölls 5 maj, varvid det beslutades  
om nyemissionsbemyndigande samt ändring i bolags- 
ordningen med avseende på antal aktier och aktiekapital. 
En företrädesemission beslutades och offentliggjordes  
12 maj. Företrädesemissionen omfattade högst  
53 797 369 aktier, till en emissionskurs på 0.38 SEK per 
aktie. Det fanns även en överteckningsoption om maxi-
malt 7 500 000 aktier. Utöver detta kunde de garanter som 
hade garanterat företrädesemissionen, till 9 Mkr, välja att 
få ersättning i form av nyemitterade aktier (12% ersätt-
ning), vilket skulle innebära ytterligare 2 842 105 aktier. 
Teckningsperioden löpte mellan 24 maj och 8 juni, och 
därefter offentliggjordes utfallet i nyemissionen. 
Teckningsgraden blev 146% och styrelsen beslutade att 
utnyttja överteckningsoptionen i dess helhet. Samtliga 
garanter valde att få sin ersättning i form av aktier. 
Därmed innebar nyemissionen att det totalt emitterades 
64 139 474 aktier, och att det vid utgången av tredje 
kvartalet finns 117 936 843 aktier, vardera med ett 
kvotvärde på 0,05 kr. Aktiekapitalet uppgick därmed till  
5 896 842 kr.

Bolaget har endast ett aktieslag och samtliga aktier har 
lika rätt till utdelning.
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Data per aktie  
Axolot Solutions Holding AB 

Kvartal 3 Kvartal 1-3 Helår
2022 2021 2022 2021 2021

Antal aktier före full utspädning 117 936 843 53 797 369 117 936 843 53 797 369 53 797 369

Antal aktier efter full utspädning 117 936 843 54 715 484 117 936 843 54 715 484 54 715 484

Resultat per aktie före full utspädning (kr) * -0,03 -0,08 -0,17 -0,27 -0,36

Resultat per aktie efter full utspädning (kr) * -0,03 -0,08 -0,17 -0,27 -0,36

Genomsnittligt antal aktier före full utspädning 117 936 843 53 797 369 75 177 194 50 764 767 51 522 917

Genomsnittligt antal aktier efter full utspädning 117 936 843 54 715 484 75 177 194 51 682 881 52 441 032

* Räknat på genomsnittligt antal aktier

Bemyndigande

Vid årsstämman 1 juni 2022 bemyndigades styrelsen att, 
vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa 
årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas 
företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier och 
emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler. Vid 
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emission 
med stöd av bemyndigandet ske på marknadsmässiga 
villkor och omfatta en utspädningseffekt om högst  
20 procent av det totala antalet aktier i bolaget vid den 
tidpunkt då styrelsen första gången utnyttjar 
bemyndigandet.

Teckningsoptionsprogram

Vid utgången av tredje kvartalet 2022 fanns inga  
utestående teckningsoptionsprogram. 

Aktiekapital och antal aktier 
Axolot Solutions Holding AB 

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

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

2022 (Juli) Nyemissioner 64 139 474 117 936 843 0,05 3 206 974 5 896 842
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ÖVRIG INFORMATION

Medarbetare
Antalet anställda var vid utgången av tredje kvartalet 2022 
sju (7) personer och det är lika många som närmast 
föregående kvartal och en (1) färre än motsvarande period 
2021. 

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 2021, som 
offentliggjordes i april månad 2022 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. Från 
början av oktober 2022 tillkommer Axolot Solutions Norge 
AS, vilket är ett joint venture-bolag som till 51% ägs av 
Axolot Solutions AB.

Risker
Axolot Solutions är exponerat för olika risker och osäker-
hetsfaktorer. En utförlig beskrivning av dessa finns i den 
offentliggjorda Årsredovisningen för 2021. 

Transaktioner med samt löner och  
ersättningar till 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 samt eventuella löner 
och ersättningar) 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

Rapporter
• Bokslutskommuniké 2022 15 februari 2023

• Delårsrapport Jan-Mar 2023 27 april 2023

• Delårsrapport Jan-Jun 2023 25 juli 2023

• Delårsrapport Jan-Sep 2023 27 oktober 2023

Årsredovisning 
Årsredovisning 2021 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 28 oktober 2022

FINANSIELL KALENDER

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 5216
102 45 Stockholm
Telefon: +46 8 528 00 399 
E-mail info@fnca.se



axolotsolutions.com


