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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.



3 Axolot Solutions Bokslutskommuniké, 2022

Sammandrag av fjärde kvartalet 2022

Finansiellt

• Nettoomsättningen uppgick till 375 tkr (586 tkr för 
motsvarande kvartal 2021), vilket avser demokörningar 
och studier. 

• Övriga rörelseintäkter var 0 tkr (22) där beloppet i 
jämförelseperioden avser offentliga forskningsbidrag 
och ersättningar i projekt.

• Rörelseresultatet blev -4 893 tkr (-4 822).  
Högre kostnader för konsulter och resor motverkades  
av lägre avskrivningar.

•	 Aktierna	i	det	finska	dotterbolaget	avyttrades	per	 
1 december, vilket innebar en reaförlust på 883 tkr.

• Nettoresultat per aktie uppgick till -0,05 kr (-0,09).  
Antalet aktier har ökat som en följd av den under  
året	genomförda	nyemissionen.	

• Likvida medel vid utgången av det fjärde kvartalet  
2022 var 17 027 tkr (12 868 vid utgången av fjärde 
kvartalet 2021).

Operativt

• Axolots framgångsrika projekt hos Ahlstrom Aspa, med 
målet att reducera utsläppen av fosfor från Aspa bruk, 
ledde mot slutet av året fram till en förprojektering för att 
kunna offerera  kunden en fullstor anläggning med en 
kapacitet på 300 m3/h,	som	ska	klara	myndigheternas	
reningskrav på ett kostnadseffektivt sätt. 

• Axolot startade tillsammans med två norska partners ett 
gemensamt norskt bolag för att bearbeta den norska 

Ett händelserikt fjärde kvartal  
– strategiskt såväl som utvecklingsmässigt  
och kommersiellt 

marknaden för industriell vattenrening. Demokörningar 
och företagsbesök har kommit igång. Ett intentionsavtal 
skrevs dessutom i december med Driva Aquaculture AS, 
med avsikten att introducera Axolots teknik för rening av 
vatten	från	storskaliga	fiskodlingsanläggningar,	i	
samband med kundens planerade expansion.

• Baserat på Axolots under året utvecklade andra genera-
tions	vattenreningssystem	erbjuder	företaget	nu	två	
parallella	produktlinjer	–	större,	platsbyggda	AxoPur® 
anläggningar	för	flöden	mellan	30	och	åtminstone	500	
m3/h;	samt	mindre,	standardiserade	AxoPur	enheter	för	
mindre	flöden.	Två	system	av	den	mindre	storleken	
kontrakterades i slutet av året, varav ett såldes till 
Sandahlsbolagen	och	det	andra	avser	ett	hyresavtal	med	
Borås	Energi	och	Miljö.	Båda	systemen	förväntas	
levereras i mars 2023. 

• Ett samarbets- och utvecklingsavtal ingicks med Fortum 
Waste Solutions under det fjärde kvartalet. Samarbetet 
syftar	till	att	bolagen	ska	supporta	varandras	utvecklings- 
projekt	runt	rening	av	vissa	typer	av	förorenade	vatten-
strömmar. Genom samarbetet förväntar sig parterna 
kunna	accelerera	utvecklingen	av	nya	och	effektivare	
metoder och tekniker för rening av industriella 
processvatten.

• I linje med Axolots strategi och som ett led i en resurs-
fokusering	beslutade	styrelsen	att	per	1	december	2022	
avyttra	aktierna	i	det	finska	dotterbolaget	till	Mikael	
Åbacka,	som	samtidigt	avgick	ur	Axolots	styrelse.	Ett	
licensavtal	ingicks	med	det	finska	bolaget	avseende	
marknaderna i Finland och Baltikum.
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Nyckeltal
Axolot Solutions Koncern 

Kvartal 4 Kvartal 1-4
tkr 2022 2021 2022 2021

Nettoomsättning 375 586 1 559 2 534

Övriga rörelseintäkter inkl. aktiverat eget arbete 48 22 481 791

Rörelseresultat före avskrivningar -3 897 -3 450 -13 206 -12 907

Rörelseresultat -4 893 -4 822 -17 861 -18 300

Nettoresultat -5 727 -4 822 -18 696 -18 303

Nettoresultat per aktie (kronor) * -0,05 -0,09 -0,22 -0,36

Kassaflöde	från	löpande	verksamhet	och	investeringar -4 978 -2 907 -17 421 -13 611

Likvida medel vid periodens slut 17 027 12 868 17 027 12 868

Eget kapital vid periodens slut 24 610 21 448 24 610 21 448

Antal anställda vid periodens slut 5 7 5 7

* Räknat på genomsnittligt antal aktier

Kvartal 1-4 2022
• Nettoomsättningen för år 2022 uppgick till 1 559 tkr  

(2 534 tkr för år 2021), vilket avser demokörningar och 
studier. Under 2021 fakturerades även ett mindre  
AxoPur	system.	

• Övriga rörelseintäkter uppgick till 1 tkr (367) där  
beloppet i jämförelseperioden avser offentliga  
forskningsbidrag och ersättningar i projekt.

• Rörelseresultatet blev -17 861 tkr (-18 300). I huvudsak 
är det lägre kostnader för personal och avskrivningar 
som förklarar det mindre negativa resultatet jämfört  
med föregående år och som även har kompenserat för 
lägre fakturering.

• 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	
överteckningsoption	som	tillförde	Bolaget	ytterligare	
2,85	Mkr.	Totalt	tillfördes	Axolot	21,7	Mkr	netto	efter	
avdrag för emissionskostnader.

•	 Styrelsen	föreslår	att	ingen	utdelning	lämnas	för	2022.

Väsentliga händelser under fjärde  
kvartalet 2022
•	 Axolot	sålde	en	mindre	AxoPur	anläggning	till	

Sandahlsbolagen, för rening av förorenade vatten som 
de tar emot och hanterar för kunders räkning. Avtalet 
omfattar	också	ett	serviceavtal	för	löpande	utbyten	 
av reaktorer. Leverans beräknas ske i mars 2023. 
Ordervärdet uppskattas till 1.3 Mkr. 

Väsentliga händelser efter fjärde  
kvartalets utgång 2022
Inga väsentliga händelser efter årets slut.
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VD HAR ORDET

Under det fjärde kvartalet så har verksamheten fortsatt arbeta med full 
fart framåt och helt enligt plan. Aktivitetsnivån är hög på alla områden 
och vi har tagit många positiva steg trots en utmanande omvärld, där 
det	ju	finns	tydliga	tecken	på	att	konjunkturen	är	på	väg	att	dämpas	
och många investeringsbeslut skjuts på framtiden. Vi har ett antal klart 
lovande projekt som rullar på, där vi hoppas nå fram till kommersiella 
avtal	avseende	försäljning	av	AxoPur® anläggningar i relativ närtid. 
Dock kan jag konstatera att kundernas beslutsprocesser just nu känns 
lite långsamma, kanske beroende på den osäkerhet de känner 
avseende omvärldsutvecklingen. Vi hade räknat med att underteckna 
ett	kontrakt	på	en	stor	AxoPur	anläggning	under	det	fjärde	kvartalet,	
men där nådde vi inte fram under kvartalet. Det innebär dock inte att de 
projekt vi arbetar med utvecklats negativt, tvärtom så ser det bra ut så 
då har vi mer att se fram emot för 2023. 

Vad har då hänt under det senaste kvartalet? Om jag börjar på 
marknadssidan	så	har	vi	sålt	en	AxoPur	anläggning	till	
Sandahlsbolagen i Värnamo med beräknad leverans i mars 2023. 
Denna	order	innefattar	också	ett	service-	och	utbytesavtal	avseende	
reaktorer. Vidare tecknade vi i december ett intentionsavtal med Driva 
Aquaculture AS. Avsikten är att introducera Axolots teknik för rening av 
vatten	från	storskaliga	fiskodlingsanläggningar	i	samband	med	
kundens planerade expansion. Förutom dessa händelser så har vi 
genomfört ett antal demo- och testkörningar hos kunder i Sverige och 
Norge.	Kunderna	vi	aktivt	jobbade	med	återfinns	inom	sektorer	som	
pappersindustrin,	fiskodling,	gjuterier,	metallsmältverk,	fordonstvätt,	
läkemedel	och	kommunala	avloppsvatten.	Till	detta	kommer	dialoger	
som initierats med ett relativt stort antal intresserade potentiella 
kunder	som	sagt	att	man	önskar	utvärdera	och	testa	vår	teknik.	Totalt	
så har vi idag aktiva kundkontakter med ett 50-tal olika verksamheter 
som är i behov av en uppgraderad vattenrening.

Som vi konstaterat många gånger tidigare så drivs kundernas 
investeringar i vattenrening till stor del av lagkrav. Det är många som 
talar i vackra ordalag om sina höga miljöambitioner, men i en 
konkurrensutsatt värld så tar man inte kostnader för detta om inte det 
är ett krav för att få fortsätta verksamheten. Därför är striktare 
lagstiftning	och	myndigheternas	förmåga	att	implementera	och	följa	
upp på existerande lagstiftning på miljöområdet oerhört viktiga frågor. 
En	nytillkommande	trend	som	man	kan	skönja,	åtminstone	i	Europa,	är	
att	konsumenterna	är	mer	miljömedvetna	och	delvis	styr	sina	inköp	
mot produkter som uppfattas som bättre för miljön. Hittills har det inte 
påverkat marknaden för vår produktkategori i någon större omfattning, 
men	vattenfrågorna	är	på	frammarsch	i	människors	medvetande.	På	
sikt	kommer	det	att	gynna	oss	att	frågor	runt	minskad	vatten- 
förbrukning och recirkulation av vatten uppmärksammas allt mer.

 
Lennart Holm, VD och koncernchef
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VD HAR ORDET

En anledning till att vi under det fjärde kvartalet etablerade oss på den 
norska	marknaden	är	just	det	faktum	att	myndigheterna	i	Norge	nu	
skärper miljölagstiftningen på bred front och inte minst med avseende 
på vatten. Härigenom skapas ett behov av investeringar i vattenrening 
där en minskad vattenförbrukning också kommer högt upp på listan 
eftersom	det	blir	allt	dyrare	att	ta	in	och	släppa	ut	vatten.	Etableringen	i	
Norge har skett i formen av ett samägt bolag tillsammans med två 
norska partners där Axolot är majoritetsägare. Under kvartalet så 
initierades	ett	antal	kundkontakter	och	vi	genomförde	flera	inledande	
testkörningar.

Ytterligare en organisatorisk förändring skedde under kvartalet då vi, 
helt enligt vår strategi att utanför Sverige jobba i partnerskap med 
lokala aktörer snarare än att etablera egna dotterbolag, sålde aktierna i 
Axolots	finska	dotterbolag	till	Mikael	Åbacka	och	den	lokala	finska	
ledningen. Samtidigt tecknades ett licensavtal som innebär att det 
finska	bolaget,	som	nu	byter	namn	till	Flocon	Technologies	Oy,	fortsatt	
kommer	att	marknadsföra	och	sälja	Axolots	teknologi	på	de	finska	och	
baltiska marknaderna. Härigenom frigörs kapital för vår fortsatta 
satsning i Sverige och Norge.

Mycket	positivt	är	att	vi	under	det	fjärde	kvartalet	ingick	ett	samarbets-	
och utvecklingsavtal med Fortum Waste Solutions (FWS), som är en av 
de största och mest väletablerade aktörerna på miljösidan i Norden. 
Samarbetet	syftar	till	att	bolagen	ska	supporta	varandras	utvecklings-
projekt	runt	rening	av	vissa	typer	av	förorenade	vattenströmmar.	Vi	är	
redan igång med ett par gemensamma projekt som kommer att 
generera konkreta resultat under 2023. I Axolots strategi ingår just 
samarbeten	och	nätverkande	som	viktiga	byggstenar.	Förutom	med	
FWS så har vi också inlett samarbete med en engelsk väletablerad 
verksamhet som är ledande inom rening av vatten till bland annat 
fiskodlingar.	Våra	produkter	kompletterar	varandra	på	ett	fantastiskt	
sätt	och	förutom	ett	utbyte	av	produkter	så	diskuteras	ett	marknads-
samarbete då de inte är representerade på den nordiska marknaden 
och	vi	inte	på	den	engelska.	På	ett	likartat	sätt	så	har	vi	nu	en	aktiv	
dialog	med	en	firma	i	Tyskland	som	arbetar	med	flotationslösningar.	
Med hjälp av dem har vi kunnat effektivisera vår separationsteknik som 
ett första steg på vägen. Ett annat område där vi påbörjat ett 
samarbete, och då med ett svenskt företag, gäller teknik för att 
avvattna	den	flock	med	föroreningar	som	faller	ut	från	vår	process.	
Dessa	samarbeten	har	potential	att	ytterligare	öka	effektiviteten	och	
omfånget av vårt erbjudande samtidigt som de kan leda till att 
ytterligare	marknader	öppnas	upp	för	Axolot.	

När det gäller tillverkning av våra anläggningar så har vi nu etablerat 
samarbete med partners som har kapacitet att tillverka våra 
anläggningar. Det ligger inte i vår strategi att etablera egna verkstäder 
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för	tillverkning	utan	vi	menar	att	det	kan	ske	mycket	mer	kostnads-
effektivt	hos	utvalda	legotillverkare.	Tillsammans	med	dessa	har	vi	nu	
tagit	fram	en	standardanläggning	för	mindre	flöden	(upp	till	30	m3/h) 
samt genomfört en detaljprojektering av en stor anläggning (300 
m3/h).	Tillverkning	av	tre	mindre	anläggningar	påbörjades	under	
december där den första är avsedd för Borås Energi, den andra för 
Sandahlsbolagen och den tredje som en anläggning för korttids-
uthyrning.	Dessa	kommer	att	färdigställas	under	det	första	kvartalet	
2023. Den stora anläggningen som projekterats är tänkt att levereras 
till Aspa bruk givet att vi får en order från dem. Aktiviteterna som 
pågått i samarbete med Aspa bruk har vi redogjort för i tidigare 
rapporter varför jag inte går in närmare på dem här. Vi kan konstatera 
att	de	körningar	som	genomförts	med	en	prototypanläggning	hos	Aspa	
avslutades under kvartalet som gått och då hade samtliga uppställda 
mål	uppnåtts.	Resultaten	visar	tydligt	att	kunden	kommer	att	klara	de	
av	miljömyndigheterna	uppställda	kraven	genom	att	installera	en	
AxoPur	anläggning	och	vi	arbetar	nu	tillsammans	med	kunden	för	att	
komma vidare.

Slutsatser
Vi	fortsätter	framåt	i	full	fart	och	parallellt	på	flera	områden.	
Utvecklingen	går	i	rätt	riktning	och	vi	ser	tydligt	att	vår	teknik	och	våra	
lösningar uppmärksammas mer och mer av marknaden. Kommersiella 
order	börjar	rulla	igång	och	det	finns	flera	som	förbereds,	dock	känner	
vi	att	beslutsprocesserna	hos	våra	kunder	är	lite	långsamma.	Det	finns	
en uppenbar oro för hur omvärlden kommer att utvecklas, varför man 
är	försiktig	med	att	initiera	nya	investeringar	om	det	går	att	vänta.	
Samtidigt ökar miljökraven allt mer och den utvecklingen kommer inte 
att vända, tvärtom så kommer vi att se accelererande krav. Vi är väl 
positionerade och kan erbjuda en lösning som ger en såväl höggradig 
som kostnadseffektiv rening. Vår affärsmodell håller varför det nu 
gäller att köra på, full fart framåt! 

Lennart Holm

VD och koncernchef

VD HAR ORDET

AxoPur-anläggning	i	reguljär	drift.
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FINANSIELL ÖVERSIKT
Koncernen

Rörelseintäkter och resultat
Fjärde kvartalet
Det fjärde kvartalets rörelseintäkter 2022 uppgick till  
423 tkr (608 tkr för motsvarande period 2021). 
Nettoomsättningen utgjorde 375 tkr av detta (586), vilket 
avser demokörningar och studier. Aktiverat eget arbete var 
48 tkr under det fjärde kvartalet 2022 (0). Detta avser sista 
delen av utvecklingen av andra generationens AxoPur-
system,	som	hanterar	större	flöden	med	en	reducerad	
energiförbrukning. Övriga rörelseintäkter var 0 tkr (22) där 
beloppet i jämförelseperioden främst hänför sig till 
offentliga forskningsbidrag och ersättningar i projekt.

Rörelseresultatet	för	kvartal	fyra	var	-4	893	tkr	(-4	822),	
vari övriga externa kostnader ökade som en följd av mer 
konsult- och reskostnader i samband med kund- och 
leverantörsaktiviteter, motverkat av lägre avskrivningar. 
Finansnettot	innehåller	resultatet	från	avyttringen	av	de	
finska	dotterbolagsaktierna,	-883	tkr	samt	räntenetto	 
49	tkr	(0).	Resultatet	efter	finansnetto	var	därmed	 
-5 727 tkr (-4 822).

Resultaträkning 
Axolot Solutions koncern

Kvartal 4 Kvartal 1-4
tkr 2022 2021 2022 2021

Nettoomsättning 375 586 1 559 2 534

Aktiverat eget arbete 48 0 480 424

Övriga rörelseintäkter 0 22 1 367

Rörelseintäkter 423 608 2 040 3 325
Råvaror och förnödenheter -36 -160 -387 -873
Övriga externa kostnader -2 437 -1 917 -8 046 -7 599
Personalkostnader -1 844 -1 968 -6 789 -7 724
Av- och nedskrivningar -996 -1 372 -4 655 -5 393
Övriga rörelsekostnader -3 -13 -24 -36

Rörelseresultat -4 893 -4 822 -17 861 -18 300
Räntenetto 49 0 48 -3
Resultat från försäljning av dotterbolagsaktier -883 - -883 -

Resultat efter finansnetto -5 727 -4 822 -18 696 -18 303
Skatt på årets resultat - - - -
Nettoresultat -5 727 -4 822 -18 696 -18 303

Nettoresultat hänförligt till:

           Moderbolagets aktieägare -5 727 -4 822 -18 696 -18 303
											Innehav	utan	bestämmande	inflytande	* - - - -

Rörelseresultat före avskrivningar -3 897 -3 450 -13 206 -12 907

* Minoritetens andel är för närvarande negativ och redovisas därför till 0.

Den ackumulerade perioden
Under helåret 2022 var de sammantagna rörelseintäkterna 
2 040 tkr jämfört med 3 325 tkr under helåret 2021. Under 
2021	såldes	ett	mindre	AxoPur	system.	Nettoomsätt-
ningen utgör 1 559 tkr av detta (2 534) medan aktiverat 
eget arbete uppgick till 480 tkr (424). Övriga rörelse- 
intäkter var 1 tkr (367) där beloppet i jämförelseperioden 
främst hänför sig till offentliga forskningsbidrag och 
ersättningar i projekt.

Rörelseresultatet var för helåret -17 861 tkr (-18 300). 
Personalkostnaderna	minskade,	liksom	avskrivningarna,	
medan övriga externa kostnader avseende främst 
konsulter och resor ökade något. Finansnettot var -835 tkr 
(-3),	varav	-883	tkr	avser	reaförlust	vid	avyttring	av	
dotterbolagsaktier och 48 tkr (-3) är räntenettot. Resultatet 
efter	finansnetto	var	därmed	-18	696	tkr	(-18	303).
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Balansräkning 
Axolot Solutions koncern 

tkr 2022-12-31 2021-12-31

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utvecklingskostnader 2 827 3 960

Patent,	licenser	och	liknande	rättigheter 209 912

Summa immateriella anläggningstillgångar 3 036 4 872

Materiella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar 4 416 5 019

Pågående	nyanläggningar	och	förskott	avseende	
materiella anläggningstillgångar 672 -

Summa materiella anläggningstillgångar 5 088 5 019

Finansiella anläggningstillgångar

Övriga långfristiga fordringar 89 -

Summa finansiella anläggningstillgångar 89 -

Summa anläggningstillgångar 8 213 9 891

Omsättningstillgångar

Varulager 387 67

Kundfordringar 53 372

Övriga kortfristiga fordringar 1 300 750

Summa omsättningstillgångar  
exkl. likvida medel 1 740 1 189

Kassa och Bank 17 027 12 868

SUMMA TILLGÅNGAR 26 980 23 948

tkr 2022-12-31 2021-12-31

Eget kapital hänförligt till Moderbolagets aktieägare 24 610 21 448

Innehav	utan	bestämmande	inflytande	* - -

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 922 819

Övriga kortfristiga rörelseskulder 1 448 1 681

Summa kortfristiga skulder 2 370 2 500

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 26 980 23 948

* Minoritetens andel är för närvarande negativ och redovisas därför till 0.
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Kassaflöde	och	likviditet
Kassaflödet	från	löpande	verksamhet	och	investeringar	
var för det fjärde kvartalet 2022 -4 978 tkr (-2 907). Under 
kvartalet var resultatet före avskrivningar justerat för icke 
kassaflödespåverkande	poster	-3	848	tkr	(-3	450),	föränd- 
ringen i rörelsekapital och lager -244 tkr (+543) och 
investeringarna -886 tkr (0). Materiella investeringar 
gjordes främst i en portabel demoreaktor i enlighet med 
den	nya	generationen	AxoPur	system,	där	funktionalitet	
och	design	såväl	som	mjukvara	och	styrsystem	har	
uppgraderats;	likaså	påbörjades	byggnation	av	det	första	
kommersiella	mindre	systemet	i	den	andra	generationen,	
ett	system	som	redan	är	kontrakterat	på	hyresbasis.	
Immateriella investeringar avser sista delen i den koncep- 
tuella	vidareutvecklingen	av	andra	generationens	AxoPur-
system	för	att	hantera	större	flöden,	ett	projekt	som	
avslutades i oktober. 

Kassaflödet	från	finansieringsverksamheten	var	-11	tkr	(0)	
under det fjärde kvartalet 2022.

Kassaflöde	
Axolot Solutions koncern

Kvartal 4 Kvartal 1-4
tkr 2022 2021 2022 2021

Kassaflöde från löpande verksamheten

Resultat	efter	finansiella	poster -5 727 -4 822 -18 696 -18 303

Avskrivningar	och	andra	icke	kassaflödespåverkande	poster 1 879 1 372 5 538 5 393

Betald inkomstskatt - - - -

Förändring varulager -211 60 -320 -61

Förändring av rörelsefordringar -638 227 -1 014 600

Förändring av rörelseskulder 605 256 335 -133

Kassaflöde från löpande verksamheten -4 092 -2 907 -14 157 -12 504

Kassaflöde från investeringsverksamheten

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -838 - -2 784 -599

Investeringar i patent - - - -84

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -48 - -480 -424

Kassaflöde från investeringsverksamheten -886 - -3 264 -1 107

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

Nyemission	 - - 23 293 5 179

Emissionskostnader -22 - -1 614 -2 180

Avyttring	av	dotterbolag 11 - 11 -

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -11 - 21 690 2 999

PERIODENS KASSAFLÖDE -4 989 -2 907 4 269 -10 612

Likvida medel vid periodens början 22 126 15 767 12 868 23 472

Avyttring	av	dotterbolag -110 - -110 -

Kursdifferens - 8 - 8

Likvida medel vid periodens slut 17 027 12 868 17 027 12 868
    

För helåret 2022	uppgick	kassaflödet	från	löpande	
verksamhet och investeringar till -17 421 tkr (-13 611 tkr 
för helåret 2021). Resultat före avskrivningar justerat för 
icke	kassaflödespåverkande	poster	var	-13	158	tkr	 
(-12 910), förändringen i rörelsekapital och lager -999 tkr 
(+406) och investeringarna -3 264 tkr (-1 107). Det större 
negativa	kassaflödet	under	2022	jämfört	med	året	innan	
är till stor del relaterat till konceptuella såväl som materi- 
ella	investeringar	i	nya	generationens	AxoPur	system,	
något	som	förväntas	få	stor	betydelse	för	bolagets	
kommersiella vidareutveckling.

Kassaflödet	från	finansieringsverksamheten	var	för	helåret	
2022 netto +21 690 tkr, vilket så gott som i sin helhet är 
resultatet av den företrädesemission som genomfördes 
under andra kvartalet.

Likvida medel vid utgången av år 2022 var 17 027 tkr. Vid 
årets början var likvida medel 12 868 tkr. 
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Eget kapital förändring
Axolot Solutions koncern 

Kvartal 4 Kvartal 1-4
tkr 2022 2021 2022 2021

Ingående balans 30 214 26 283 21 448 39 783

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

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

Valutakursdifferens 123 -13 179 -32

Periodens	nettoresultat -5 727 -4 822 -18 696 -18 303

Utgående eget kapital 24 610 21 448 24 610 21 448
    

Axolot Solutions största aktieägare  
per 31 december 2022    

Aktieägare Antal aktier Procentandel

Lennart Holm * 12 892 300 10,9%

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

Nordnet pensionsförsäkring AB 7 914 517 6,7%

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

Försäkringsbolaget  
Avanza	Pension 5 124 656 4,3%

Summa 41 359 555 35,1%

Övriga 76 577 288 64,9%

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	bolagsord- 
ningen 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 maximalt  
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	året	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 4 Kvartal 1-4
2022 2021 2022 2021

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

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

Resultat per aktie före full utspädning (kr) * -0,05 -0,09 -0,22 -0,36

Resultat per aktie efter full utspädning (kr) * -0,05 -0,09 -0,22 -0,36

Genomsnittligt antal aktier före full utspädning 117 936 843 53 797 369 85 867 106 51 522 917

Genomsnittligt antal aktier efter full utspädning 117 936 843 54 715 484 85 867 106 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 fjärde 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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Moderbolaget

Resultaträkning 
Moderbolaget

Helår
tkr 2022 2021

Fakturering dotterbolag 1 813 1 868

Rörelseintäkter 1 813 1 868

Övriga externa kostnader -2 281 -1 545

Personalkostnader -2 335 -2 376

Av- och nedskrivningar -129 -134

Övriga rörelsekostnader - -

Rörelseresultat -2 932 -2 187

Räntenetto 50 -2

Resultat från andelar  
i koncernföretag * -14 000 -44 000

Resultat efter finansnetto -16 882 -46 189

Skatt på årets resultat - -

Nettoresultat -16 882 -46 189

* I samband med att aktieägartillskott har gjorts har aktier i 
dotterbolag inte uppvärderats. I årsbokslutet 2021 gjordes en 
nedskrivning av aktier i dotterbolag från 86 Mkr till 55 Mkr.

Balansräkning 
Moderbolaget

tkr 2022-12-31 2021-12-31

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Patent 186 315

Summa immateriella 
anläggningstillgångar 186 315

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag 55 000 55 000

Övriga långfristiga fordringar 89 -

Summa finansiella 
anläggningstillgångar 55 089 55 000

Summa anläggningstillgångar 55 275 55 315

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Övriga kortfristiga fordringar 166 142

Summa kortfristiga fordringar 166 142

Kassa och Bank 14 300 9 760

SUMMA TILLGÅNGAR 69 741 65 217

tkr 2022-12-31 2021-12-31

Eget kapital 68 729 63 932

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 176 358

Övriga kortfristiga rörelseskulder 836 927

Summa kortfristiga skulder 1 012 1 285

SUMMA EGET KAPITAL OCH 
SKULDER 69 741 65 217
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ÖVRIG INFORMATION

Medarbetare
Antalet anställda var vid utgången av fjärde kvartalet 2022 
fem (5) personer och det är två (2) färre än närmast 
föregående kvartal och likaså två (2) färre än vid 2021 års 
utgång.	Detta	beror	på	att	det	finska	dotterbolaget	med	tre	
(3)	anställda	har	avyttrats	och	att	det	samägda	bolaget	
Axolot Solutions Norge AS har tillkommit med just nu en 
(1) anställd. Axolot anlitar en handfull konsulter på 
stadigvarande basis. 

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 51% av Axolot Solutions Norge AS. 
Eftersom Axolot har kontroll över det samägda bolaget  
så konsolideras detta in som ett koncernbolag, och  
minoritetens andel i resultat och eget kapital särredovisas. 

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
• Delårsrapport Jan-Mar 2023 27 april 2023

• Delårsrapport Jan-Jun 2023 25 juli 2023

• Delårsrapport Jan-Sep 2023 27 oktober 2023

Årsstämma 
Årsstämman 2023 kommer att hållas 11 maj 2023 i 
Genetor Kontorshotell, Kungstorget 8 i Helsingborg.

Årsredovisning 
Årsredovisning 2021 för Axolot Solutions Holding AB  
och	koncernen	finns	tillgänglig	på	bolagets	hemsida	
axolotsolutions.com. 

Årsredovisningen 2022 planeras offentliggöras på 
bolagets hemsida under vecka 14, 2023.

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
Florettgatan 29c, SE-254 67 Helsingborg 
Telefon:	+46	10	211	50	10
E-mail: info@axolotsolutions.com
Hemsida: axolotsolutions.com

Organisationsnummer  
Axolot Solutions Holding AB: 559077-0722

Styrelsens	intygande
Styrelsen	och	verkställande	direktören	försäkrar	att	denna	
kvartalsrapport ger en rättvisande översikt av bolagets 
och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt 
beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som 
Axolot Solutions står inför. 

Denna rapport har inte varit föremål för granskning  
av bolagets revisor.

Helsingborg den 15 februari 2023

Certified	Advisor
FNCA	Sweden	AB
Box 5216
102 45 Stockholm
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