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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.
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Sammandrag av tredje kvartalet 2020

Finansiellt
• Nettoomsättningen uppgick till 621 tkr (485 tkr för 

motsvarande kvartal 2019), vilket hänför sig till prov- 
körningsaktiviteter i främst Sverige och Finland. 

• Övriga intäkter uppgick till -3 tkr (3).
• Rörelseresultatet blev -4 356 tkr (-5 506), där det 

förbättrade resultatet har att göra med ökad prov- 
körningsaktivitet samt effekter av Axolots Covid-19 
relaterade åtgärdspaketet på kostnadssidan. 

• Nettoresultat per aktie uppgick till -0,16 kr (-0,21).
• Likvida medel vid utgången av september 2020 var  

6 783 tkr.

Operativt
•	 Axolot	fick	sin	första	order	på	en	processavlopps- 

reningsenhet av typen AxoPur®, till Colombier Barrier 
Coatings i Finland. Leverans beräknas ske under fjärde 
kvartalet 2020.

•	 Två	provkörningsavtal	undertecknades,	med	finländska	
kunder inom energi- respektive konstruktions- 
materialbranschen.

• Axolot lanserade ett modellprogram där tre olika 
automationsnivåer erbjuds - helautomatiserade system 
redo att integreras i ett överordnat styrsystem i en större 
processindustri, halvautomatiserade system lämpade för 
en industri med regelbundna vattenreningsbehov samt 
manuella system lämpade för mer oregelbundna 
vattenreningsbehov med manuell övervakning.

LANSERING AV MODELLPROGRAM OCH FÖRSÄLJNING 
AV DET FÖRSTA KOMMERSIELLA AXOPUR-SYSTEMET 
MARKERAR FÖRETAGETS AVSTAMP MOT FRAMTIDEN

Nyckeltal
Axolot Solutions Koncern 

Kvartal 3 Kvartal 1-3 Helår
tkr 2020 2019 2020 2019 2019

Nettoomsättning 621 485 2 365 1 261 2 143

Övriga rörelseintäkter inkl. aktiverat eget arbete -3 777 754 1 874 2 719

Rörelseresultat före avskrivningar -3 011 -4 391 -12 077 -15 997 -22 096

Rörelseresultat -4 356 -5 506 -15 902 -18 779 -25 995

Nettoresultat -4 356 -5 506 -15 903 -18 779 -25 996

Nettoresultat per aktie (kronor) * -0,16 -0,21 -0,60 -0,71 -0,98

Kassaflöde	före	finansiering -2 917 -6 250 -13 411 -20 704 -28 930

Likvida medel vid periodens slut 6 783 28 452 6 783 28 452 20 194

Eget kapital vid periodens slut 20 827 43 972 20 827 43 972 36 740

Antal anställda vid periodens slut 7 9 7 9 10

* Räknat på genomsnittligt antal aktier

Kvartal 1-3 2020
• Nettoomsättningen för de första tre kvartalen 2020 var  

2 365 tkr (1 261 tkr för motsvarande period 2019), vilket 
alltså innebär nära en fördubbling från motsvarande 
period i fjol.

• Övriga rörelseintäkter uppgick till 454 tkr (110), och detta 
avser	huvudsakligen	bidrag	från	finska	jordbruksmyndig- 
heten till ett reningsprojekt som startade under 2019.

• Rörelseresultatet för årets första nio månader blev  
-15 902 tkr (-18 779).

Väsentliga händelser under  
tredje kvartalet 2020 
• Axolot Solutions har fått sin första order på en process- 

avloppsreningsenhet av typen AxoPur®, till Colombier 
Barrier Coatings i Finland.

• I enlighet med vad som tidigare har meddelats har 
Martin Ragnar tillträtt som VD och koncernchef, per 1 juli 
2020.

Väsentliga händelser efter 
tredje kvartalets utgång 
Inga väsentliga händelser efter kvartalets utgång.
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VD HAR ORDET

 
Martin Ragnar, VD och koncernchef

Vision & Strategi
En cirkulär vattenanvändning är inte bara det uppenbara svaret på industrins 
vattenutmaningar – det börjar också bli en inriktning som faktiskt anammas 
av stora och framgångsrika företag. När tänket får genomslag där så kan 
även mindre företag förväntas följa efter. Det borde egentligen vara 
självklart.	Andra	materialflöden	i	samhället	tänker	vi	cirkulärt	kring	sedan	
länge – ja, egentligen alla utom just vattnet. Där är den förhärskande 
normen ännu att vatten är något som förbrukas i en process – tas in rent, 
används, blandas ihop i en stor tank och sedan renas efter bästa förmåga 
givet förutsättningarna, för att därefter släppas ut. Men ska vattnet recirku- 
leras behöver det också börja betraktas med samma ögon som vi  
använder när vi källsorterar tidningar i en container, metallförpackningar i en 
annan och plastförpackningar i en tredje. Det är hög tid att sluta blanda en 
massa olika smutsvatten-fraktioner, och att så nära källan där nedsmuts- 
ningen äger rum som möjligt rena vattnet och sedan recirkulera det. 
Framtiden är cirkulär och i vattenreningen betyder det helt enkelt en 
decentraliserad, lokal vattenrening. För en systemleverantör som Axolot 
innebär	detta	att	framtiden	kommer	innebära	efterfrågan	på	fler	och	mindre	
vattenreningssystem snarare än få och större. Samtidigt kommer också 
kraven på att reningssystemen är kompakta, yteffektiva, att öka. 

Axolots produkter är väldigt väl lämpade för denna utveckling och erbjuder 
en	hög	specifik	kapacitet	och	därmed	ett	kompakt	system.	Recirkulation	
ställer också ökade krav på reningens kvalitet och även i detta avseende är 
Axolots produkter i absolut framkant.

Nya affärer
Under tredje kvartalet har en första kommersiell anläggning av den  
patenterade AxoPur®-tekniken sålts till en kund i Finland, verksam inom 
bestrykning av kartong. AxoPur-systemet är av typen U2x2M och kommer 
användas för rening av kundens avlopp från smetköket. Utrustningen  
har en kapacitet på 2 m³/h och kommer att köras behovsanpassat i 
kampanjer. Det är för Axolot ett viktigt steg som tas med denna order.

Två avtal om provkörningar har också tecknats med kunder i Finland  
under	kvartal	tre.	Dessa	företag	återfinns	inom	industrigrenarna	bioenergi	
respektive byggnadsmaterial. 

Marknad
Marknadsbearbetningen har under kvartalet varit fortsatt intensiv. 
Marknaden vaknar nu till liv igen om än på en lägre aktivitetsnivå än före 
pandemins utbrott. Huvudfokus ligger fortsatt på att sälja kommersiella 
AxoPur®-enheter.	Med	den	första	enheten	såld	finns	snart	en	fin	referens	att	
peka på och försäljningsarbetet kan därefter förväntas bli enklare. Också 
fortsatt ligger tyngdpunkten i marknadsbearbetningen på metallbear-
betande	industri	kring	rening	av	flöden	innehållande	såväl	olja/fett	som	
metalljoner.
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VD HAR ORDET

Teknikutveckling
Ett modellprogram för AxoPur®	som	både	är	flexibelt	vad	avser	flöden,	
automationsgrad med mera, men samtidigt modulärt genom att använda 
sig av en och samma reaktortyp i alla system, lanserades under kvartal tre. 
Under hösten pågår mindre projekt för att göra modellprogrammet komplett, 
bland annat design av ett PC-baserat trådlöst styrsystem lämpat för 
AxoPur-system som körs från styrpulpeter, exempelvis i en verkstads- 
industri.	Detta	projekt	görs	med	hjälp	av	finansiering	från	den	finska	
regionala myndigheten NTM.

Principbeslut är fattat om att kommersiella AxoPur-system framöver 
kommer att legotillverkas och att bolaget därmed fokuserar på försäljning, 
design och utveckling av system.

R&D
En patentansökan rörande rening av sulfatjoner har skickats in. 

Applikationsförsök har genomförts i samarbete med bland annat Sveriges 
Lantbruksuniversitet kring rening av vatten uppsamlat från kassodling av 
fisk.	Resultaten	indikerar	mycket	god	rening	och	pekar	mot	möjligheter	att	
kunna kombinera kassodlingens billiga teknik med en hög miljöprestanda.

Flockens vidare användningsområden studeras i samarbete med 
Helsingfors Universitet. 

Utvecklingsprojektet	kring	rening	av	svinurin	i	samarbete	med	finska	
regionala myndigheten NTM är nu avslutat och en summering av resultaten 
pågår.

Framåtblick
Med det första kommersiella AxoPur-systemet sålt har Axolot tagit ett 
viktigt steg framåt. Under fjärde kvartalet väntar startup av denna anlägg- 
ning och samtidigt fortsätter arbetet med provkörningar, kundsamarbeten 
och marknadsbearbetning oförtrutet. 

Martin Ragnar

VD och koncernchef

Lansering av 
flexibelt	AxoPur® 
modellprogram

Helautomatiserat, PLC integrerat (F)

Flexibelt AxoPur® modellprogram

Halvautomatiserat, trådlöst (S)
Manuellt (M)

1 2 5 – 6 10 – 12
kapacitet

Styrning

Reaktor-
utrustning

Flotation

[m3/h]
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FINANSIELL ÖVERSIKT
Koncernen

Rörelseintäkter och resultat
Tredje kvartalet
Det tredje kvartalets rörelseintäkter 2020 uppgick till 618 
tkr (1 262 tkr för motsvarande period 2019). Extern 
fakturering utgör hela beloppet, 618 tkr (488), vilket vittnar 
om att provkörningsaktiviteterna har upprätthållits trots att 
Covid-19	har	inneburit	fler	restriktioner	kring	besök	och	
aktiviteter ute hos de industriella kunderna. Såsom Axolot 
har kommunicerat under kvartalet har en första kommer-
siell order på ett AxoPur system tecknats. Denna försälj-
ning har ännu inte påverkat resultaträkningen, då leverans 
kommer att ske först under det fjärde kvartalet 2020.

Aktiverat eget arbete uppgick under kvartalet till 0 tkr (774). 

Resultatet	efter	finansnetto	blev	under	det	tredje	kvartalet	
-4 356 tkr (-5 506). I jämförelse med närmast föregående 
kvartal kan man nu tydligt se en nedgång på personalkost-
nader och övriga externa kostnader, i huvudsak konsult-
timmar. Detta är effekter av det åtgärdsprogram som 
infördes i slutet av mars. Även i jämförelse med mot- 
svarande period i fjol har den sammantagna kostnadsnivån 
minskat, vilket alltså innebär att resultatet är 1 150 tkr 
mindre negativt, trots att avskrivningarna har ökat i takt 

med att materiella och immateriella investeringar har 
slutförts. Finansnettot är i det närmaste noll eftersom 
Axolot inte har någon extern upplåning. 

Den ackumulerade perioden 
Under årets första nio månader uppgick rörelseintäkterna 
till 3 119 tkr (3 135 tkr för motsvarande period i fjol). Den 
externa faktureringen var 2 819 tkr (1 371) och detta avser 
intäkter från främst provkörningar, utvecklingssamarbeten 
och	fortsatt	bidrag	från	en	finsk	jordbruksmyndighet	i	ett	
projekt som i förlängningen är ämnat att bidra till rening av 
Östersjön. Aktiverat eget arbete uppgick till 300 tkr (1 764) 
vilket avser slutdokumentation och CE märkning av det 
framtagna kommersiella systemet AxoPur® 1.0.

Resultat	efter	finansnetto	var	för	årets	första	nio	månader	
-15 903 tkr (-18 779). Främsta anledningarna till det 
mindre negativa resultatet är att alltså att faktureringen 
har ökat medan personal- och konsultkostnader har 
minskat i enlighet med åtgärdsprogrammet som har 
införts, samt att utvecklingen av det kommersiella AxoPur 
systemet nu är färdigställd. 

Resultaträkning 
Axolot Solutions koncern

Kvartal 3 Kvartal 1-3 Helår
tkr 2020 2019 2020 2019 2019

Nettoomsättning 621 485 2 365 1 261 2 143

Aktiverat eget arbete 0 774 300 1 764 2 526

Övriga rörelseintäkter -3 3 454 110 193

Rörelseintäkter 618 1 262 3 119 3 135 4 862
Råvaror och förnödenheter -330 -171 -1 138 -711 -1 057
Övriga externa kostnader -1 501 -3 576 -7 164 -10 441 -15 062
Personalkostnader -1 793 -1 902 -6 880 -7 938 -10 769
Av- och nedskrivningar -1 345 -1 115 -3 825 -2 782 -3 899
Övriga rörelsekostnader -5 -4 -14 -42 -70

Rörelseresultat -4 356 -5 506 -15 902 -18 779 -25 995
Finansnetto 0 0 -1 0 -1

Resultat efter finansnetto -4 356 -5 506 -15 903 -18 779 -25 996
Skatt på årets resultat - - - - -
Nettoresultat -4 356 -5 506 -15 903 -18 779 -25 996

Rörelseresultat före avskrivningar -3 011 -4 391 -12 077 -15 997 -22 096
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Investeringar
Investeringarna under det tredje kvartalet 2020 var mycket 
beskedliga, 54 tkr, vilket är en rejäl minskning från mot- 
svarande period i fjol (1 532). Detta beror på att utestå- 
ende utvecklingsprojekt har slutförts och att det inte har 
funnits behov för materiella investeringar. De 54 tkr som 
investerats avser patent. 

Balansräkning 
Axolot Solutions koncern 

tkr 2020-09-30 2019-09-30 2019-12-31

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utvecklingskostnader 5 929 6 379 6 797

Patent 2 303 3 319 3 045

Summa immateriella anläggningstillgångar 8 232 9 698 9 842

Materiella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar 7 422 7 924 7 443

Pågående nyanläggningar och förskott  
avseende materiella anläggningstillgångar

0 844 950

Summa materiella anläggningstillgångar 7 422 8 768 8 393

Summa anläggningstillgångar 15 654 18 466 18 235

Omsättningstillgångar

Varulager 6 - -

Kundfordringar 371 23 655

Övriga kortfristiga fordringar 707 1 281 1 555

Summa omsättningstillgångar 1 084 1 304 2 210

Likvida medel 6 783 28 452 20 194

SUMMA TILLGÅNGAR 23 521 48 222 40 639

tkr 2020-09-30 2019-09-30 2019-12-31

Eget kapital 20 827 43 972 36 740

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 606 1 906 1 339

Övriga kortfristiga skulder 2 088 2 344 2 560

Summa kortfristiga skulder 2 694 4 250 3 899

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 23 521 48 222 40 639

  

För den ackumulerade niomånadersperioden uppgick 
investeringarna till 1 239 tkr (5 883), varav 726 tkr avser 
materiella anläggningstillgångar och 361 tkr i huvudsak 
hänför sig till AxoPur 1.0. Investeringar i patent var 152 tkr. 
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Likviditet,	kassaflöde	och	nettoskuld
Kassaflödet	före	finansiering	för	det	tredje kvartalet 
påverkades positivt av att bolaget nu har en ny kostnads- 
och investeringskostym, genom det åtgärdsprogram som 
beslutades	av	styrelsen	i	mars	månad.	Kassaflödet	
uppgick sammantaget till -2 917 tkr (-6 250), vilket består 
av rörelseresultat före avskrivningar -3 011 tkr (-4 391), 
förändring i omsättningstillgångar 148 tkr (-327) samt 
investeringar -54 tkr (-1 532). Likvida medel var vid 
utgången av tredje kvartalet 6 783 tkr. 

Kassaflöde	
Axolot Solutions koncern

Kvartal 3 Kvartal 1-3 Helår
tkr 2020 2019 2020 2019 2019

Kassaflöde från löpande verksamheten

Rörelseresultat -4 356 -5 506 -15 902 -18 779 -25 995

Avskrivningar 1 345 1 115 3 825 2 782 3 899

Finansiella betalningar - - - - -

Inkomstskattebetalningar - - - - -

Förändring varulager 0 - -6 - -

Förändring av rörelsefordringar 396 544 1 125 327 -570

Förändring av rörelseskulder -248 -871 -1 214 849 521

Kassaflöde från löpande verksamheten -2 863 -4 718 -12 172 -14 821 -22 145

Kassaflöde från investeringsverksamheten

Förvärv av materiella anläggningstillgångar 0 -758 -726 -4 076 -4 185

Investeringar i patent -54 0 -152 -43 -74

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar 0 -774 -361 -1 764 -2 526

Kassaflöde från investeringsverksamheten -54 -1 532 -1 239 -5 883 -6 785

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

Teckningsoptionsprogram - 275 - 275 275

Kassaflöde från finansieringsverksamheten - 275 - 275 275

PERIODENS KASSAFLÖDE -2 917 -5 975 -13 411 -20 429 -28 655

Likvida medel vid periodens början 9 700 34 410 20 194 48 864 48 864

Kursdifferens 0 17 0 17 -15

Likvida medel vid periodens slut 6 783 28 452 6 783 28 452 20 194
    

För den ackumulerade perioden januari till september var 
kassaflödet	sammantaget	-13	411	(-20	429).	Likvida	
medel var vid årets start 20 194 tkr och vid utgången av 
tredje kvartalet 2020 var likvida medel 6 783 tkr. 
Nettoskulden uppgick vid periodens slut likaså till -6 783 
tkr, vilket utgörs av de likvida medlen.
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Eget kapital förändring
Axolot Solutions koncern 

Kvartal 3 Kvartal 1-3 Helår
tkr 2020 2019 2020 2019 2019

Ingående balans 25 189 49 202 36 740 62 478 62 478

Teckningsoptionsprogram 2019/22 - 275 - 275 275

Valutakursdifferens -6 1 -10 -2 -17

Periodens nettoresultat -4 356 -5 506 -15 903 -18 779 -25 996

Utgående eget kapital 20 827 43 972 20 827 43 972 36 740
    

Eget kapital
Vid årets början uppgick eget kapital till 36 740 tkr, och vid 
utgången av tredje kvartalet 2020 var det egna kapitalet  
20 827 tkr. Nettoresultatet uppgick till -15 903 tkr och 
valutakursdifferenser var -10 tkr. 

Axolot Solutions största aktieägare  
per 30 september 2020    

Aktieägare Antal aktier Procentandel

Mikael Åbacka * 4 300 579 16,23%

Lennart Holm * 4 219 095 15,92%

Banque Pictet&Cie (Europe) SA 2 241 711 8,46%

Banque Internationale à 
Luxembourg SA 1 446 763 5,46%

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

Subtotal 13 399 424 50,56%

Övriga 13 104 524 49,44%

Totalt 26 503 948 100,00%

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

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

Aktiekapital och ägarförhållanden
Allmänt om aktien

Axolot Solutions aktie är noterad på Nasdaq First North 
Growth Market sedan november 2018. Aktien går under 
beteckningen AXOLOT. Bolagets aktiekapital uppgick vid 
2019 års utgång till 1 325 197 kr, fördelat på 26 503 948 
aktier, vardera med ett kvotvärde på 0,05 kr. Bolaget har 
endast ett aktieslag och samtliga aktier har lika rätt till 
utdelning. Inga förändringar i aktiekapitalet har skett under 
2020 års första nio månader. 
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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

  

Data per aktie  
Axolot Solutions Holding AB 

Kvartal 3 Kvartal 1-3 Helår
2020 2019 2020 2019 2019

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

Antal aktier efter full utspädning * 29 637 641 31 001 553 29 637 641 31 001 553 29 637 641

Nettoresultat per aktie före full utspädning (kr) ** -0,16 -0,21 -0,60 -0,71 -0,98

Nettoresultat per aktie efter full utspädning (kr) ** -0,16 -0,21 -0,60 -0,71 -0,98

Genomsnittligt antal aktier före full utspädning 26 503 948 26 503 948 26 503 948 26 503 948 26 503 948

Genomsnittligt antal aktier efter full utspädning 29 637 641 30 881 066 29 637 641 30 479 441 30 609 969

* Avser antal aktier vid periodens slut

** Räknat på genomsnittligt antal aktier  

Bemyndigande

Vid årsstämman 14 maj 2020 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 40 procent 
av det totala antalet aktier i bolaget vid den tidpunkt då 
styrelsen första gången utnyttjar bemyndigandet.

Teckningsoptionsprogram

Det	finns	två	utestående	teckningsoptionsprogram.	Det	
ena relaterar till den senaste nyemissionen, som regi- 
strerades i oktober 2018. Dessa teckningsoptioner 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 kr, vilket ger en effekt 
på cirka 8% räknat på aktiekapitalet efter registrering av 
teckningsoptionsprogrammet. Teckningskursen är 16 kr 
per aktie.

Vid årsstämman 2019 fattades beslut om riktad emission 
av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av 
teckningsoptioner. Programmet avser emission av högst 

1 060 000 teckningsoptioner, med rätt till teckning av 
samma antal nya aktier i bolaget. Dessa teckningsoptioner 
kan överlåtas till ledande befattningshavare och nyckelper-
soner inom Axolotkoncernen. Totalt har hittills 722 925 
teckningsoptioner tecknats av åtta nyckelpersoner i 
bolaget. Resterande optioner reserveras för tilldelning vid 
framtida rekryteringar av nya medarbetare. I enlighet med 
årsstämmans beslut fastställdes teckningskursen till 6,39 
kronor per aktie, motsvarande 150% av den volymvägda 
genomsnittliga betalkursen för bolagets aktie på Nasdaq 
Stockholm First North Growth Market under perioden  
13 maj 2019 - 26 maj 2019. Priset för teckningsoptionen 
beräknades till marknadsvärde enligt Black & Scholes 
värderingsmodell och uppgick till 0,38 kronor per option. 
Om alla utestående teckningsoptioner i detta optionspro-
gram utnyttjas kommer den sammantagna utspädningen 
komma att kunna bli maximalt 3.5 procent av det totala 
antalet aktier. För incitamentsprogrammets fullständiga 
villkor se årsstämmans beslut. 

Den totala aktiekapitaleffekten av ovanstående två 
aktuella teckningsoptionsprogram kan maximalt uppgå  
till knappt 12%. 
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ÖVRIG INFORMATION

Medarbetare
Antalet anställda vid utgången av september 2020 var  
7 personer, vilket innebär en minskning med 1 person 
jämfört med utgången av juni, trots att en konsulttjänst 
övergått i anställning. Jämfört med årsskiftet är det en 
minskning med 3 personer. På konsultsidan har under året 
ett antal tjänster dragits ner efterhand som projekt 
slutförts,	men	Axolots	ambition	är	att	bibehålla	flexibili- 
teten kring ett fortsatt engagemang av vissa personer för 
att kunna börja leverera kommersiella anläggningar så 
snart marknadsläget tillåter. 

Redovisningsprinciper
Axolot Solutions koncern- och moderbolagsredovisning 
upprättas i enlighet med årsredovisnings-lagen och 
BFNAR 2012:1 (K3). Redovisningsprinciperna är oföränd-
rade jämfört med Årsredovisningen 2019, som offentlig- 
gjordes	i	början	av	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 2019 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

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

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

Axolot Solutions Holding AB
Hamntorget 3, SE-252 21 Helsingborg 
Telefon: +46 10 211 50 10
E-mail: info@axolotsolutions.com
Hemsida: axolotsolutions.com

Organisationsnummer  
Axolot Solutions Holding AB: 559077-0722

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

Rapporter
• Bokslutskommuniké 2020 12 februari 2021

• Delårsrapport Jan-Mar 2021 29 april 2021

• Delårsrapport Jan-Jun 2021 30 juli 2021

• Delårsrapport Jan-Sep 2021 29 oktober 2021

Årsredovisningen för 2019 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 30 oktober 2020
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