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Axolot Solutions är ett svenskt teknikföretag  
som arbetar med industriell vattenrening. Bolaget 
erbjuder en egenutvecklad patenterad lösning inom 
elektrokoagulation och flotation. Denna bygger 
vidare på en väl beprövad grundteknologi. Axolots 
vattenreningskoncept är kostnadseffektivt och 
möjliggör recirkulation av vattnet. Detta innebär en 
minskad miljöbelastning. Axolots vision är att 

utvecklas till ett företag som blir en naturlig och 
föredragen partner för industriella spelare som 
önskar utveckla befintliga eller nya 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.



2 Axolot Solutions Bokslutskommuniké, 2018

Januari-December
• Rörelseintäkter 3 253 TSEK (2 214)

• Rörelseintäkter exklusive aktiverat eget arbete  
1 556 TSEK (525)

• Rörelseresultat -18 238 TSEK (-7 754)

• Nettoresultat -18 186 TSEK (-7 730)

• Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för år 2018

• Likvida medel vid periodens slut 48 864 TSEK (4 166) 

Oktober-December
• Rörelseintäkter 1 195 TSEK (390 för motsvarande  

kvartal 2017)

• Rörelseintäkter exklusive aktiverat eget arbete  
502 TSEK (273)

• Rörelseresultat -6 932 TSEK (-3 467)

• Nettoresultat -6 906 TSEK (-3 443)

Nyckeltal
Axolot Solutions Koncern 

Kvartal 4 Kvartal 1-4
TSEK 2018 2017 2018 2017

Rörelseintäkter 1 195 390 3 253 2 214

varav Aktiverat eget arbete 693 117 1 697 1 689

Rörelseintäkter exkl. Aktiverat eget arbete 502 273 1 556 525

Rörelseresultat före avskrivningar -6 243 -2 944 -15 956 -6 788

Rörelseresultat -6 932 -3 467 -18 238 -7 754

Nettoresultat -6 906 -3 443 -18 186 -7 730

Kassaflöde före finansiering -7 722 -4 753 -20 825 -10 474

Likvida medel vid periodens slut 48 864 4 166 48 864 4 166

Eget kapital vid periodens slut 62 478 15 219 62 478 15 219

Antal anställda vid periodens slut 6 3 6 3

Väsentliga händelser under kvartalet 
• Axolot Solutions Holding AB listas på  

Nasdaq Stockholm First North

• Nyemission om netto 24.5 MSEK registreras 
och inbetalas

• Varumärkesskydd för AxoPur® – Axolots unika  
teknologi för elektrokoagulation och flotation –  
beviljas inom Europa

• Genomförande av ett flertal lyckade  
försökskörningar hos potentiella kunder

• Offererar Axolots första fullskaleanläggning

• Beviljande av finansiellt stöd från statlig finsk myndighet, 
för reningsprojekt inom jordbrukssektorn

• Beslut att investera i ytterligare mobila pilotanläggningar 
och att bygga upp ytterligare tekniker-team, för att 
möjliggöra parallella testkörningar och kundleveranser

Väsentliga händelser efter årets utgång 
• Inrättande av ett Advisory Board, vilket breddar bolagets 

nätverk och ger tillgång till unik kompetens

Genomförda nyemissioner, listning vid  
Nasdaq Stockholm First North och många kundaktiviteter
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Under 2018 har Axolot Solutions tagit ett antal viktiga steg framåt. 
Förutsättningarna för en accelererad tillväxt har säkrats då bolaget har 
genomfört två lyckade nyemissioner där vi har tagit in 67 MSEK från privata 
investerare och därefter listat bolagets aktie på Nasdaq Stockholm First North. 
Vidare har vi på allvar inlett en satsning på ett aktivt marknadsförings- och 
säljarbete. Detta har resulterat i ett ökat intresse för Axolot Solutions som bolag 
och i ännu högre grad för vår teknologi. Allt fler hör talas om oss vilket vi märker 
i form av ett växande antal förfrågningar.

Som tidigare har kommunicerats har vi sedan sommaren 2018 en väl 
fungerande kommersiell installation i drift i Finland. Under det fjärde kvartalet 
har ett av de företag som vi har haft det mest djupgående samarbetet med i 
Sverige - efter att ha slutfört ett försöksprogram - bekräftat AxoPur®-teknikens 
funktion och effektivitet. De har därför bett oss offerera en fullskaleanläggning 
som i nästa steg kan leda till en affär under 2019. Tillsammans med kunden har 
vi dessutom kommit överens om att utvärdera vår lösning för ytterligare 
anläggningar vilket kan skapa tillkommande affärsmöjligheter på ett flertal 
platser i Norden.

I Finland fortsätter det långtidstest som vi tidigare informerat om. Parallellt har 
vi under hösten utvecklat en teknik för rening av sulfat till mycket låga nivåer, 
vilket vi nu utvärderar. Vi har också inlett diskussioner med några utvalda 
internationella kunder inom våra fokusområden. Utvärderingar av vår teknologi 
förbereds i flera europeiska länder, i Nordamerika och för ett par spännande 
applikationer i Nordafrika och Mellanöstern.

Vi har under 2018 genomfört ett antal försökskörningar och utvärderingar, dels i 
våra egna lokaler och dels ute hos potentiella kunder. Syftet med dessa 
körningar är naturligtvis att öppna upp för kommersiell försäljning, men också 
att vi ska fortsätta bygga upp vår kunskapsbas och vidareutveckla vårt 
erbjudande. Under det fjärde kvartalet ökades takten ytterligare och periodvis 
var vår personal och våra anläggningar helt uppbokade. Glädjande nog var 
resultaten överlag positiva och vi ser att det finns goda förutsättningar för en 
fortsättning hos den absoluta merparten av de potentiella kunder vi är i dialog 
med. Det är dock viktigt att inse att detta inte innebär att alla dessa möjliga 
kunder i närtid kommer att installera AxoPur® anläggningar. Investeringsbeslut 
styrs av en mängd faktorer som påverkar inriktning och timing av 
investeringarna. Dessutom skall man ha respekt för det faktum att vår teknik 
fortfarande är kommersiellt oprövad i större skala. I takt med att fler 
referensanläggningar kommer i drift räknar vi med att kunna korta våra ledtider 
från initial kontakt till affär.

I enlighet med vår strategi att bygga en portfölj av varumärken relaterade till vår 
teknologi fick vi under det fjärde kvartalet beviljat varumärkesskydd för AxoPur®, 
inom Europa. Under detta namn marknadsför vi vår unika elektrokemiska 
separationsteknologi.

Vi fokuserar primärt på fyra utvalda industrivertikaler – skogsindustri, 
gruvindustri, kemisk processindustri och hantering av hårt förorenade vatten. 
Förutom det intresse vi möts av från dessa vertikaler får vi också allt fler 
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förfrågningar från aktörer inom andra branscher, som alla uttrycker ett starkt 
intresse av att utvärdera vår teknik och lösning runt vattenrening och 
recirkulation. Vårt koncept ligger utan tvekan i tiden. Utan att tappa fokus på 
våra prioriterade industrivertikaler är vi beredda att utvärdera några utvalda 
tillkommande applikationsområden med stor potential - ett exempel är 
landbaserade fiskodlingar, en bransch i stark tillväxt och förändring.

Ett växande intresse för vår teknik har resulterat i att ett antal utvärderingar 
tillsammans med potentiella kunder är inplanerade för det första kvartalet 2019, 
detta i såväl Finland som Sverige. Som ett exempel offererade vi i december en 
utvärdering över två månader av AxoPur®-tekniken för rening och 
återanvändning av tvättvatten vid ett skandinaviskt raffinaderi. I Finland har 
Axolot beviljats finansiellt stöd av statliga myndigheten NTM-Centralen för att 
utvärdera möjligheterna att använda AxoPur® teknologin för att rena den 
flytande delen av fekalier, som uppstår vid boskapsskötsel och uppfödning 
- något som har stor påverkan på den marina miljön i Östersjön. Projektet 
påbörjades i november 2018 och löper över cirka 14 månader.

Vårt laboratorium i Landvetter är nu fullt fungerande och igång med reguljära 
utvärderingar som syftar till att optimera våra processer ytterligare, samtidigt 
som vi på ett snabbt och resurseffektivt sätt kan testa nya koncept som breddar 
vårt erbjudande. Fördelen med att arbeta i laboratorieskala är att vi kan köra 
screening-studier på mycket små vattenmängder. Detta hjälper oss också att 
prioritera rätt kunder, och att för dessa - redan innan en första testkörning 
- designa rätt initiala funktion och körbetingelser. Detta sparar såväl tid som 
pengar!

Över tid kommer vi att kunna erbjuda marknaden mer standardiserade lösningar 
för olika applikationer, men fram till dess att vår AxoPur®-teknik är fullt etablerad 
på marknaden går vägen till kommersiella avtal i stor utsträckning via relativt 
arbetskrävande försökskörningar. För närvarande är det våra egna resurser som 
sätter en gräns för vår kapacitet att genomföra försökskörningar och offerera 
anläggningar. För att öka vår genomförandekapacitet investerar vi nu i ytterligare 
ett par mobila pilotanläggningar och vi är i slutfasen av ett antal rekryteringar, 
inom utveckling och produktion. Detta sammantaget möjliggör för oss att köra 
parallella kundprojekt och samtidigt leverera nya permanenta installationer. I 
samma syfte har vi under hösten träffat avtal om att utöka våra verkstads- och 
pilotkörningslokaler, vilka nu håller på att iordningställas. Dessutom har vi hittat 
en lämplig lokalisering i Helsingfors för vår växande verksamhet i Finland. Vi 
räknar med att allt detta är på plats i slutet av första kvartalet 2019.

Sammanfattningsvis lägger vi nu ett mycket positivt och händelserikt år bakom 
oss och vi startar 2019 med att skapa förutsättningar för en kommersiell 
expansion. Vårt utvecklings- och marknadsföringsarbete kommer under året att 
breddas och fördjupas. Vi inleder nya samarbeten med experter och rådgivare, 
med hållbar utveckling och kostnadseffektiv vattenrening som vår ledstjärna. Vi 
ser fram emot ett mycket spännande 2019 för Axolot Solutions.

Mårten Olausson

VD

VD HAR ORDET
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FINANSIELL ÖVERSIKT
Koncernen

Resultaträkning 
Axolot koncern

Kvartal 4 Kvartal 1-4
TSEK 2018 2017 2018 2017

Nettoomsättning 502 273 1 451 519

Aktiverat eget arbete 693 117 1 697 1 689

Övriga rörelseintäkter 0 0 105 6

Rörelseintäkter 1 195 390 3 253 2 214

Råvaror och förnödenheter -195 -179 -559 -602

Övriga externa kostnader -4 145 -2 056 -10 900 -5 715

Personalkostnader -2 966 -1 018 -7 407 -2 472

Av- och nedskrivningar -689 -523 -2 282 -966

Övriga rörelsekostnader -132 -81 -343 -213

Rörelseresultat -6 932 -3 467 -18 238 -7 754

Finansnetto 26 24 52 24

Resultat efter finansnetto -6 906 -3 443 -18 186 -7 730

Skatt på årets resultat

Nettoresultat -6 906 -3 443 -18 186 -7 730

Rörelseresultat före avskrivningar -6 243 -2 944 -15 956 -6 788

Rörelseintäkter och resultat
Fjärde kvartalet 2018 innebar rörelseintäkter om 1 195 
TSEK (390 TSEK för motsvarande period 2017), varav 
extern fakturering utgör 502 TSEK (273). Faktureringen 
relaterar till testkörningar av olika längd och med olika 
typer av förorenat vatten, hos kunder i Sverige såväl som i 
Finland. Aktiverat eget arbete uppgick under det fjärde 
kvartalet till 693 TSEK (117), vilket avser teknik- och 
konstruktionsutveckling. 

Resultatet efter finansnetto för kvartal 4 2018 blev  
-6 906 TSEK (-3 443). Kostnader för att lista bolaget  
påverkade resultatet med cirka 1 000 TSEK under  
kvartalet. I övrigt har den ökade försäljningen och intensifi-
eringen av marknadsbearbetning och utvecklingsarbete 
lett till högre kostnader för personal och konsulter, resor 
och annat. Avskrivningarna uppgick under kvartalet till  
689 TSEK (523). Det finns ingen extern upplåning och 
sålunda inga finansieringskostnader.  

För helåret 2018 blev rörelseintäkterna 3 253 TSEK  
(2017: 2 214 TSEK), varav extern fakturering uppgick till  
1 556 TSEK (525) och aktiverat eget arbete till 1 697 TSEK 
(1 689). Resultatet efter finansnetto blev -18 186 TSEK  
(-7 730) och innefattar ungefär 1 800 TSEK i listnings- 
kostnader. Avskrivningarna uppgick till 2 282 TSEK under 
året (966). 

Kundfaktureringen har således trefaldigats under 2018 
jämfört med året innan. Axolot Solutions har under det 
gångna året anställt personer i ledande befattningar - inom 
utveckling och försäljning såväl som förvaltning av bolaget. 
Vattenreningstekniken har skalats upp från experiment- 
stadium till färdiga kommersiella produkter. En del utveck-
lingsprojekt såväl som materiella investeringsprojekt har 
slutförts och börjat skrivas av. Detta betyder sammantaget 
för resultaträkningens del att personal- och konsultkost-
naderna har ökat, liksom avskrivningar på prototyper och 
instrument såväl som på eget arbete och patent.



6 Axolot Solutions Bokslutskommuniké, 2018

Balansräkning 
Axolot Koncern 

TSEK 2018-12-31 2017-12-31

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utvecklingskostnader 5 406 4 382

Patent 4 147 5 089

Summa immateriella 
anläggningstillgångar 9 553 9 471

Materiella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar 4 138 233

Pågående nyanläggningar och 
förskott avseende materiella 
anläggningstillgångar 1 654 2 755

Summa materiella 
anläggningstillgångar 5 792 2 988

Summa anläggningstillgångar 15 345 12 459

Omsättningstillgångar

Kundfordringar 377 169

Övriga kortfristiga fordringar 1 264 1 125

Summa omsättningstillgångar 1 641 1 294

Likvida medel 48 864 4 166

SUMMA TILLGÅNGAR 65 850 17 919

TSEK 2018-12-31 2017-12-31

Eget kapital 62 478 15 219

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 1 326 1 442

Övriga kortfristiga skulder 2 046 1 258

Summa kortfristiga skulder 3 372 2 700

SUMMA EGET KAPITAL  
OCH SKULDER 65 850 17 919

 
    

Investeringar
Investeringarna under det fjärde kvartalet 2018 uppgick  
till totalt 1 118 TSEK (2 468). Av dessa utgör 693 TSEK 
(117) utgifter för eget arbete i samband med utveckling  
av reaktordesign och teknik. Investeringar i materiella 
anläggningstillgångar var 346 TSEK under kvartalet  
(2 131), där fjolårets investeringar hänför sig till prototyper 
och pilotanläggning. Investeringar i patent uppgick till  
79 TSEK (220). 

Under året var investeringarna totalt sett 5 159 TSEK  
(4 664), varav materiella anläggningstillgångar 3 263 TSEK 
(2 755). Demo- och pilotanläggningar utgör de största 
projekten, och i beloppet för 2018 ligger även ett labora- 
torium. Aktiverat eget arbete uppgick till 1 697 TSEK  
(1 689), bland annat i AxoPur® teknologi som har beviljats 
varumärkesskydd i Europa under det fjärde kvartalet 2018. 
Investeringar i patent var 199 TSEK under året (220). 

Likviditet, kassaflöde och nettoskuld
Kassaflödet före finansiering var under kvartal 4 totalt sett 
ett utflöde på -7 722 TSEK (-4 753), varav investeringar  
-1 118 TSEK (-2 468) och -6 604 TSEK (-2 285) i kassaflöde 
från den löpande verksamheten. Kassaflödet från finan-
sieringsverksamheten var 24 497 TSEK (0), vilket avser 
nyemissionen som beslutades och genomfördes i 
september 2018, men som registrerades och betaldes  
in under fjärde kvartalet. 

För helåret 2018 var kassaflödet före finansiering -20 825 
TSEK (-10 474). Detta bestod av kassaflöde från den 
löpande verksamheten -15 666 TSEK (-5 810), vilket främst 
utgörs av rörelseresultat före avskrivningar och så en 
minskning av rörelsekapitalet om 290 TSEK (minskning 
978). De totala investeringarna blev -5 159 TSEK (-4 664).  
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Kassaflöde 
Axolot Koncern 

Kvartal 4 Kvartal 1-4
TSEK 2018 2017 2018 2017

Kassaflöde från löpande verksamheten

Rörelseresultat -6 932 -3 467 -18 238 -7 754

Avskrivningar 689 523 2 282 966

Finansiella betalningar - - - -

Inkomstskattebetalningar - - - -

Förändring av rörelsefordringar -680 -291 -347 -453

Förändring av rörelseskulder 319 950 637 1 431

Kassaflöde från löpande verksamheten -6 604 -2 285 -15 666 -5 810

Kassaflöde från investeringsverksamheten

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -346 -2 131 -3 263 -2 755

Investeringar i patent -79 -220 -199 -220

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -693 -117 -1 697 -1 689

Kassaflöde från investeringsverksamheten -1 118 -2 468 -5 159 -4 664

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

Nyemission 24 497 - 65 473 -

Upptagna lån - - - -

Amortering av lån - - - -

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 24 497 - 65 473 -

PERIODENS KASSAFLÖDE 16 775 -4 753 44 648 -10 474

Likvida medel vid periodens början 32 089 8 919 4 166 -

Tillkommande kassa vid omvänt förvärv - - 50 -

Tillkommande kassa vid förvärv - - - 14 639

Kursdifferens - - - 1

Likvida medel vid periodens slut 48 864 4 166 48 864 4 166
    

Nyemissioner under 2018 innebar - netto efter emissions- 
kostnader - inbetalningar på 65 473 TSEK (0). Vid årets 
början uppgick likvida medel till 4 166 TSEK, och vid årets 
utgång hade de ökat till 48 864 TSEK. Det omvända 
förvärvet innebar en ökning om 50 TSEK i likvida medel, 
som alltså fanns i Axolot Solution Holding AB:s kassa vid 
inledningen av 2018. Avseende 2017 uppstod Axolot 
Solutions koncernen - i enlighet med Årsredovisningslagen 

- vid tidpunkten för förvärvet av det finska dotterbolaget, 
det vill säga i maj månad. Vid den tidpunkten tillkom 
därmed en kassa på 14 625 TSEK från Axolot Solutions AB 
samt 14 TSEK från det finska bolaget.  

Axolot Solutions koncernen hade vid utgången av 2018 
ingen extern upplåning. Nettoskulden uppgick därmed till 
-48 864 TSEK (-4 166), vilket utgörs av de likvida medlen.



8 Axolot Solutions Bokslutskommuniké, 2018

Eget kapital
Eget kapital var vid 2018 års början 15 219 TSEK. 
Nyemissionerna som genomfördes innebar ett tillskott i 
eget kapital på totalt 67 494 TSEK, minus emissions- 
kostnader om 2 021 TSEK. Nettoresultatet uppgick till  
-18 186 TSEK och det omvända förvärvet innebar en 
ökning i eget kapital om 50 TSEK. Valutakursdifferenser 
uppgick till -78 TSEK. Vid utgången av år 2018 uppgick 
eget kapital till 62 478 TSEK.

Eget kapital förändring
Axolot Koncern 

Kvartal 4 Kvartal 1-4
TSEK 2018 2017 2018 2017

Ingående balans 44 925 18 661 15 219 -

Tillkommande kapital vid koncernens bildande - - - 22 962

Tillkommande kapital vid omvänt förvärv - - 50 -

Nyemission 26 518 - 67 494 -

Emissionskostnader -2 021 - -2 021 -

Valutakursdifferens -38 1 -78 -13

Periodens nettoresultat -6 906 -3 443 -18 186 -7 730

Utgående eget kapital 31 december 62 478 15 219 62 478 15 219
    

Aktiekapital och ägarförhållanden
Koncernen bildades genom den apportemission som 
anges i tabellen Aktiekapitalets utveckling. Samtliga 
dåvarande aktieägare i dotterbolaget Axolot Solutions 
tecknade nya aktier i Axolot Solutions Holding, mot 
betalning i form av aktierna i Axolot Solutions. I april 2018 
gjordes en nyemission i samband med omstrukturering av 
moderbolaget, varvid aktiekapitalet ökade med 44 000 
SEK. Senare under andra kvartalet gjordes en nyemission 
som i sin helhet hade registrerats vid Bolagsverket den  
1 augusti 2018, och innebar en ökning av aktiekapitalet 
med totalt 204 659 SEK. 

I september månad beslutades om en nyemission, vilken 
fulltecknades och medförde en ökning av aktiekapitalet 
om 120 538 SEK, och en ökning av antalet aktier med  
2 410 768 stycken. Vid denna senaste nyemission var 
teckningskursen 11 kronor för en aktie och en option  
(se mer om detta nedan). 

Bolagets aktiekapital uppgick vid 2018 års utgång till  
1 325 197 SEK, fördelat på 26 503 948 aktier, vardera med 

Detaljbild på en AxoPur® -anläggning
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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

April 2018 Nyemission 880 000 1 880 000 0,05 44 000 94 000

Juni 2018 Nyemission 400 000 2 280 000 0,05 20 000 114 000

Aug 2018 Nyemission 3 693 180 5 973 180 0,05 184 659 298 659

Aug 2018 Apportemission 18 120 000 24 093 180 0,05 906 000 1 204 659

Nov 2018 Nyemission 2 410 768 26 503 948 0,05 120 538 1 325 197
  

Data per aktie  
Axolot Solutions Holding AB 

2018

TSEK Kvartal 4 Kvartal 1-4

Antal aktier före full utspädning * 26 503 948 26 503 948

Antal aktier efter full utspädning * 30 278 628 30 278 628

Nettoresultat per aktie före ** 
full utspädning (SEK) -0,26 -0,69

Nettoresultat per aktie efter **  
full utspädning (SEK) -0,26 -0,69

Genomsnittligt antal aktier före  
full utspädning 25 700 359 11 280 620

Genomsnittligt antal aktier efter  
full utspädning 28 671 449 13 046 326

*) Avser antal aktier vid periodens slut

 **) Räknat på antal aktier vid periodens slut

Största aktieägare per 31 december 2018
Axolot Solutions Holding AB  

Aktieägare Aktier Procentandel

Mikael Åbacka * 4 300 579 16,23%

Lennart Holm * 4 179 789 15,77%

UBS Switzerland AG 2 010 294 7,58%

Banque Internationale à 
Luxembourg SA 1 996 247 7,53%

M Lindstrand Investment AB ** 1 191 276 4,49%

Subtot 13 672 185 51,61%

Övriga 12 831 763 48,39%

Totalt 26 503 948 100,00%

*) Avser eget samt närstående fysiska och juridiska personers innehav.

**) Mats Lindstrand är huvudman för M Lindstrand Investment AB

ett kvotvärde på 0,05 SEK. Bolaget har endast ett aktieslag 
och samtliga aktier har lika rätt till utdelning. 

Det finns två utestående teckningsoptionsprogram som 
kan påverka storleken på aktiekapitalet framöver. Dessa 
har utförligt beskrivits i Bolagsbeskrivningen i samband 
med Bolagets notering på Nasdaq First North. Det första 
av dessa två teckningsoptionsprogram omfattar fem 
nyckelpersoner i bolaget. Teckningsoptionerna kan 
utnyttjas under perioden 1 oktober 2019 till 31 december 
2019. Aktiekapitalet kan därigenom komma att ökas med 
högst 68 196 SEK, vilket motsvarar knappt 5% räknat på 
aktiekapitalet efter registrering av de nya aktierna. Vid 
fulltecknande av detta programmet kommer bolaget att 

tillföras drygt 7,5 MSEK. Det andra teckningsoptionspro-
grammet relaterar till den senaste nyemissionen, som 
registrerades i november 2018. De teckningsoptionerna 
kan utnyttjas under perioden 1 februari 2020 till 31 maj 
2021, och som en följd av detta program kan aktiekapitalet 
komma att ökas med högst 120 538 SEK, vilket ger en 
effekt på cirka 8% räknat på aktiekapitalet efter registre-
ring av båda teckningsoptionsprogrammen. Vid fullteck-
nande av det andra teckningsoptionsprogrammet kommer 
bolaget att tillföras cirka 38.6 MSEK. Den totala aktiekapi-
taleffekten av de två teckningsoptionsprogrammen kan 
maximalt uppgå till drygt 12%.
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Moderbolaget

Resultaträkning 
Moderbolaget

Kvartal 4
TSEK 2018 2017

Nettoomsättning - -
Aktiverat eget arbete - -

Fakturering till dotterbolag 623 -

Övriga rörelseintäkter - -

Rörelseintäkter 623 -

Råvaror och förnödenheter - -

Övriga externa kostnader -1 817 -

Personalkostnader -967 -

Av- och nedskrivningar - -

Övriga rörelsekostnader - -

Rörelseresultat -2 161 -

Ränteintäkter från dotterbolag 56 -

Resultat efter finansnetto -2 105 -

Skatt på årets resultat -

Nettoresultat -2 105 -

Balansräkning 
Moderbolaget

TSEK 2018-12-31 2017-12-31

Anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag 116 000 -

Fordringar hos koncernföretag 16 678 -

Summa anläggningstillgångar 132 678 -

Omsättningstillgångar

Fordringar hos koncernföretag 760 -

Övriga kortfristiga fordringar 297 -

Summa omsättningstillgångar 1 057 -

Likvida medel 46 792 50

SUMMA TILLGÅNGAR 180 527 50

TSEK 2018-12-31 2017-12-31

Eget kapital 179 418 50

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 190 -

Skulder till koncernföretag 345 -

Övriga kortfristiga skulder 574 -

Summa kortfristiga skulder 1 109 0

SUMMA EGET KAPITAL  
OCH SKULDER 180 527 50

Rörelseintäkter och resultat
Axolot Solutions Holding AB hade rörelseintäkter under 
2018 på totalt 623 TSEK (2017: 0 TSEK), vilket avser 
internt vidarefakturerad management fee. 
Rörelseresultatet uppgick under 2018 till -2 161 TSEK (0). 
De kostnader som finns i moderbolaget består i huvudsak 
av kostnader för VD och styrelse samt förvaltning. VD 
anställdes i moderbolaget 1 oktober 2018, från att tidigare 
ha varit anställd i Axolot Solutions AB. Kostnaderna för 
förvaltning innehåller närmare 1 800 TSEK avseende 
listningen på Nasdaq First North. Finansnettot uppgick till  
56 TSEK (0), vilket hänför sig till ränteintäkt på interna lån. 
Resultatet efter finansiella poster, tillika Årets resultat, 
uppgick därmed till -2 105 TSEK (0). 

Det fanns ingen aktivitet i Holdingbolaget under 2017. 

Balansräkning
Axolot Solutions Holding AB hade vid utgången av år 2018 
anläggningstillgångar uppgående till 132 678 TSEK, varav 
116 000 TSEK aktier i dotterbolag och 16 678 TSEK 
långfristiga fordringar på dotterbolag. Kortfristiga 

fordringar uppgick till 1 057 TSEK, varav 760 TSEK interna 
fordringar. Likvida medel var vid utgången av år 2018  
46 792 TSEK.

Eget kapital uppgick vid utgången av år 2018 till 179 418 
TSEK. Kortfristiga skulder var vid samma tidpunkt 1 109 
TSEK, varav 345 TSEK interna skulder. 

Axolot Solutions Holding AB hade vid utgången av år 2017 
enbart 50 TSEK i balansomslutning, vilket utgjordes av 
likvida medel respektive aktiekapital. Bolaget blev moder-
bolag i Axolot Solutions koncernen genom ett s.k. omvänt 
förvärv den 11 juni 2018.
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ÖVRIG INFORMATION

Medarbetare
Under året har det anställts 3 personer i Axolot Solutions 
koncernen, inom produktutveckling / försäljning och 
ekonomi och antalet anställda vid årets utgång var 6 
personer. 

Redovisningsprinciper
Axolot Solutions koncern- och moderbolagsredovisning 
har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och 
BFNAR 2012:1 (K3). Redovisningsprinciperna är oföränd-
rade jämfört med Bolagsbeskrivningen som publicerades i 
november 2018, och jämfört med Årsredovisningen 2017 
för Axolot Solutions AB. 

Koncernen består av moderbolaget Axolot Solutions 
Holding AB och dess helägda dotterbolag Axolot Solutions 
AB, vilket i sin tur äger Axolot Solutions Finland Oy. Det 
finländska bolaget förvärvades i maj 2017 och startade sin 
verksamhet 2016. Koncernjämförelsetalen för 2017 
avspeglar - i enlighet med Årsredovisningslagen - koncer-
nen från och med maj månad 2017, då den alltså bildades 
i samband med att det finska bolaget förvärvades. 

Risker
Axolot Solutions är exponerat för olika risker och osäker-
hetsfaktorer. En utförlig beskrivning av dessa finns i 
Bolagsbeskrivningen från november 2018.

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) och som framgår i 
Bolagsbeskrivningen från november 2018, har ingåtts på 
marknadsmässiga villkor.

Presentation av finansiell information
Belopp som anges i de finansiella tabellerna har avrundats 
till tusental kronor och därmed summerar inte alltid 
tabellerna exakt.
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Mårten Olausson, VD/CEO
Telefon: +46 70 584 06 17 
marten.olausson@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

Kontaktinformation

Certified Advisor
FNCA Sweden AB 
Box 5807 
102 48 Stockholm 
Telefon: 08-528 00 399 
E-mail info@fnca.se

Rapporter
• Delårsrapport jan-mar 2019 10 maj 2019

• Årsstämma 2019  15 maj 2019

• Årsredovisning för 2018 förväntas publiceras i vecka 17

Årsredovisning för 2017 för Axolot Solutions AB  
finns tillgängligt på bolagets hemsida  
axolotsolutions.com

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

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

Helsingborg den 13 februari 2019
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