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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 en hög reningsgrad samt 
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 General-
församling antog 2015.
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Sammandrag av första kvartalet 2022

Finansiellt
•  Nettoomsättningen uppgick till 528 tkr (483 tkr för 

motsvarande kvartal 2021), vilket avser provkörnings- 
aktiviteter och studier. 

•  Övriga rörelseintäkter uppgick till 1 tkr (190) där  
beloppet i jämförelseperioden avser offentliga forsknings- 
bidrag och ersättningar i projekt. 

•  Rörelseresultatet blev -4 104 tkr (-4 445). 
•  Nettoresultat per aktie uppgick till -0,08 kr (-0,10). 
•  Likvida medel vid utgången av det första kvartalet 2022 

var 8 773 tkr. För att möjliggöra fortsatta satsningar så 
kan det förväntas att Axolot behöver tillföras ny finansi- 
ering under andra halvåret 2022. Styrelsen bedömer 
utsikterna att finna finansiering som goda. 

Operativt
•  Axolot lanserade AxoPur 2.0, en ny och uppgraderad 

generation av bolagets unika AxoPur teknologi. Den nya 
generationen system möjliggör rening av betydligt högre 
vattenflöden samtidigt som energiförbrukningen kraftigt 
reduceras. Därmed öppnades möjligheter att påbörja  
en bearbetning av nya marknadssegment såsom 
kommunala verksamheter och processindustrier med 
större flöden av avlopps- och processvatten. 

•  Axolot Solutions och Ahlström-Munksjö Aspa Bruk skrev 
avtal om ett omfattande test med målet att reducera 
utsläppen av fosfor från Aspa bruk. Installationen av en 
AxoPur anläggning med en målkapacitet på 30 m3/h har 

LANSERING AV HÖGEFFEKTIVA AXOPUR® 2.0  
ÖPPNAR UPP NYA MARKNADER

Nyckeltal
Axolot Solutions Koncern 

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

Nettoomsättning 528 483 528 483 2 534
Övriga rörelseintäkter inkl. aktiverat eget arbete 145 190 145 190 791
Rörelseresultat före avskrivningar -2 737 -3 122 -2 737 -3 122 -12 907
Rörelseresultat -4 104 -4 445 -4 104 -4 445 -18 300
Nettoresultat -4 104 -4 445 -4 104 -4 445 -18 303
Nettoresultat per aktie (kronor) * -0,08 -0,10 -0,08 -0,10 -0,36
Kassaflöde från löpande verksamhet och investeringar -4 095 -3 134 -4 095 -3 134 -13 611
Likvida medel vid periodens slut 8 773 23 337 8 773 23 337 12 868
Eget kapital vid periodens slut 17 366 35 339 17 366 35 339 21 448
Antal anställda vid periodens slut 7 8 7 8 7

* Räknat på genomsnittligt antal aktier

pågått under det första kvartalet, och testkörningar har 
startat i april. 

•  Provkörningsaktiviteter avtalades även med kunder inom 
ytbehandling och oljeindustrin, medan fortsatta försök 
gjordes med kunder i flera andra branscher, däribland 
framgångsrika tester inom applikationen fordonstvätt. 

•  Utvecklingen i Ukraina har lett till ökande priser på 
konstruktionsmaterial och komponenter till anläggnings- 
projekt, samt på förbrukningsmaterial och energi.

Väsentliga händelser under första  
kvartalet 2022 
•  Axolot Solutions avtal med Ahlström-Munksjö Aspa Bruk 

om omfattande test med avseende på reduktion av 
fosforutsläpp var en väsentlig händelse för bolaget 
under första kvartalet. 

Väsentliga händelser efter första kvartalets 
utgång 2022 
•  Installationen av en testanläggning med en mål- 

kapacitet på 30 m3/h hos Aspa Bruk slutfördes i april och 
testkörningar har påbörjats. 

•  Kallelse till extra bolagsstämma den 5 maj 2022 
publicerades genom pressmeddelande i början av april. 
Stämman ska hållas genom förhandsröstning och 
huvudpunkterna på agendan är dels ändring i bolags- 
ordningen med avseende på antal aktier och nivå på 
aktiekapital, dels nyemissionsbemyndigande. 
Årsstämma hålls den 1 juni 2022 och även till detta har 
kallelse gått ut i april.
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VD HAR ORDET

Nu händer det mycket spännande saker i 
Axolot, efter ett par år då Corona-pandemin 
dragit ner vår utvecklingstakt. Vi har tagit ett 
verkligt tekniksprång, möter ett allt större 
aktivt intresse från marknaden och är i långt 
gångna diskussioner avseende installationer 
som kan ge oss de referenser som behövs  
för att få bollen i rullning ordentligt. Trots en 
stor oro runt omkring i världen, orsakad av 
Rysslands invasion av Ukraina, så har jag 
verkligen en känsla av att det är nu, under 
2022, som det sker. 

Jag har ju varit delaktig i Axolot som grundare och styrelseledamot 
och följt med i bolagets utveckling sedan 2014. Under det senaste 
halvåret så har mitt operativa engagemang ökat markant då jag fått 
förmånen att verka som bolagets VD. Att detta råkat sammanfalla 
med en avklingande Corona-pandemi har naturligtvis varit tack-
samt. Jag kan nämligen konstatera att intresset för Axolot och våra 
vattenreningslösningar idag är större än någonsin tidigare, vilket är 
fantastiskt skoj. Framtidstron har ökat än mer då vi dessutom 
under det gångna kvartalet lanserat den andra generationens 
teknik, AxoPur® 2.0, som öppnar upp helt nya marknader. 

Vi har en fantastisk grundteknologi, men vi kan konstatera att 
Corona-pandemin inneburit en tuff utmaning för oss. Våra kunder 
finns inom tillverkningsindustrin och där har hemarbete inte varit 
något alternativ för produktionspersonalen. Istället har man försökt 
att skydda denna verksamhetskritiska kategori av medarbetare 
genom att minimera exponeringen mot andra människor. Det har i 
princip resulterat i att vi inte haft möjlighet att testa och introducera 
vår teknik ute hos nya kunder. I den utvecklingsfas som bolaget 
befunnit sig har detta resulterat i en kommersiell utmaning. Hur 
säljer man in en ny teknisk lösning om man inte får visa vad den går 
för och där antalet referensanläggningar ännu är begränsat? Under 
årets första kvartal så har allt detta börjat förändras i rask takt. 
Industriföretagen verkar ha ett uppdämt behov att ta tag i sina 
processtekniska utmaningar. Miljö- och hållbarhetsfrågorna står 
högt upp på agendan och industrins behov, såväl som dess 
ambitioner, är helt plötsligt påtagliga vilket fyllt ut vår kalender i 
snabb takt under kvartalet som gått.

 
Lennart Holm, VD och koncernchef
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VD HAR ORDET

Det faktum att vi under det gångna kvartalet lanserat nästa 
generations teknik, AxoPur 2.0, öppnar också upp dörren för nya 
marknader och fler affärer. Med denna vidareutveckling, som 
naturligtvis bygger på elektrokemi men med en delvis annan 
reaktionsmekanism, så klarar vi av att reducera driftskostnaderna 
markant samtidigt som kapaciteten ökar. Resultatet blir att vi på 
allvar kan börja bearbeta processindustrin, vilket var målet när vi 
2014 drog igång verksamheten. Vår hittillsvarande teknik, AxoPur 
1.0, kommer att leva kvar för vissa specifika vatten där vattenflödet 
är lägre (upp till 50 m3/h) och de föroreningar som ska elimineras 
är extra utmanande. För övriga marknaden så ser vi att den nya 
generationens teknik kommer att dominera. Nu kan vi hantera 
flöden på upp till 250 m3/h och givet lite tid betydligt större flöden 
än så. 

Kommersiellt fokus och resursförstärkningar
Liksom tidigare kvartal så har vi genomfört provkörningar ute hos 
kunder. Överlag har dessa gått bra och införsäljningsarbetet 
fortsätter. Takten varierar, en del kunder vill gå vidare direkt, andra 
avvaktar och funderar och i ett par fall så har vi tyvärr tappat order 
till mer traditionella lösningar, detta trots att vi själva tycker att vi 
presterat bättre än alternativen. Det faktum att vi ännu så länge har 
relativt få och små anläggningar i drift skapar en viss osäkerhet 
hos kunderna. Få kunder vill gå före, man föredrar att gå i någon 
annans fotspår, då har man inte gjort fel. Det känns frustrerande 
men är ett välkänt problem för all nydanande teknik. Det är med 
andra ord mycket viktigt att vi lyckas att etablera fler referensan-
läggningar. Med ett antal sådana på plats så är jag säker på att 
hjulen kommer att rulla allt snabbare. 

Vi är en liten organisation där alla jobbar hårt. Här och nu så har vi 
medvetet försökt att hålla igen på antalet testkörningar och 
fokusera på några nyckelaktiviteter. Under det gångna kvartalet så 
har vi lagt stor energi på några få kunder. Lyckas vi hos dessa så 
kommer det att ge oss just de referensanläggningar som vi vill 
etablera. En sådan kund är Ahlstrom-Munksjö Aspa Bruk där vi är 
igång med att installera vår största anläggning hittills för ett tre 
månaders test. Målet är här att reducera brukets utsläpp av fosfor 
till en nivå där man klarar kommande miljökrav. Ett spännande 
projekt som körs i nära samarbete med Aspa bruk. Enbart i Sverige 
finns det sedan ett antal liknande kunder som vi kan bearbeta givet 
att vi lyckas väl på Aspa bruk. Under kvartalet så har vi även 
fortsatt vårt arbete med vatten förorenade av en blandning av fetter 
och metaller. Här har vi ett mycket starkt koncept och flera parallel-
la kundaktiviteter som jag tror kommer att ge resultat inom en snar 
framtid. 

Givet den teknologiutveckling som skett under 2021 
avser Axolot att under 2022 påbörja en utvidgning av sin 
verksamhet till ett bredare spektrum av applikations- 
områden där processindustriella vattenflöden kommer 
att få ett större fokus.
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För närvarande så har vi fem enheter i reguljär drift och ytterligare 
ett par pilotanläggningar som används ute hos potentiella kunder. 
Några av dessa är mindre enheter, men oavsett så kan vi konsta- 
tera att de fungerar väl. Jag är övertygad om att vi redan under 
hösten kommer att ta i drift flera nya anläggningar vilka kommer  
att vara större och mer komplexa än de vi hittills installerat. 

Vi måste växa i takt med att aktivitetsnivån och affärsmöjligheterna 
ökar. På kort sikt så har vi engagerat ett par riktigt erfarna resurser 
inom anläggningsetablering och försäljning. Till detta kommer det 
faktum att vi nu rekryterar nya medarbetare. Intresset för att jobba 
med hållbara företag som Axolot verkar vara stort och vi får bra och 
kvalificerade sökanden. För ett bolag som går in i en tillväxtfas så 
är det alltid en balans mellan expansion och kostnadskontroll 
- något som inte alltid är enkelt men som vi är väl medvetna om och 
som vi kommer att hantera. 

Framåtblick
Som jag har konstaterat i lite olika sammanhang så har det tagit ett 
antal år att komma dit vi är idag med Axolot. Allt har helt klart inte 
gått på som på räls men vi har visat att vi är uthålliga. Nu är vi i ett 
läge där vi börjar få utväxling på allt vi lärt oss och gjort sedan vi 
drog igång bolaget. Steg för steg är det nu dags att öka farten och 
köra på för fullt vilket känns oerhört spännande!

Lennart Holm

VD och koncernchef

VD HAR ORDET

AxoPur-anläggning i reguljär drift.
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FINANSIELL ÖVERSIKT
Koncernen

Rörelseintäkter och resultat
Första kvartalet
Det första kvartalets rörelseintäkter 2022 uppgick till 673 
tkr (673 tkr även för motsvarande period 2021). 
Nettoomsättningen utgjorde 528 tkr av detta (483), vilket 
avser provkörningar och studier. Aktiverat eget arbete var 
144 tkr under det första kvartalet 2022 (0). Detta avser 
utvecklingen av AxoPur-system som hanterar större 
flöden, med en reducerad energiförbrukning. Övriga 
rörelseintäkter var 1 tkr (190) där beloppet i jämförelse- 
perioden främst hänför sig till offentliga forskningsbidrag 
och ersättningar i projekt.

Resultatet efter finansnetto för det första kvartalet 2022 
var -4 104 tkr (-4 445). I huvudsak är det personalkostnad-
erna som har varit lägre än motsvarande period i fjol. 
Finansnettot var i det närmaste noll eftersom Axolot inte 
har någon extern upplåning.

Resultaträkning 
Axolot Solutions koncern

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

Nettoomsättning 528 483 528 483 2 534

Aktiverat eget arbete 144 0 144 0 424

Övriga rörelseintäkter 1 190 1 190 367

Rörelseintäkter 673 673 673 673 3 325
Råvaror och förnödenheter -203 -215 -203 -215 -873
Övriga externa kostnader -1 699 -1 655 -1 699 -1 655 -7 599
Personalkostnader -1 503 -1 917 -1 503 -1 917 -7 724
Av- och nedskrivningar -1 367 -1 323 -1 367 -1 323 -5 393
Övriga rörelsekostnader -5 -8 -5 -8 -36

Rörelseresultat -4 104 -4 445 -4 104 -4 445 -18 300
Finansnetto 0 0 0 0 -3

Resultat efter finansnetto -4 104 -4 445 -4 104 -4 445 -18 303
Skatt på årets resultat - - - - -
Nettoresultat -4 104 -4 445 -4 104 -4 445 -18 303

Rörelseresultat före avskrivningar -2 737 -3 122 -2 737 -3 122 -12 907
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Balansräkning 
Axolot Solutions koncern 

tkr 2022-03-31 2021-03-31 2021-12-31

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utvecklingskostnader 3 620 4 943 3 960

Patent, licenser och liknande rättigheter 598 1 854 912

Summa immateriella anläggningstillgångar 4 218 6 797 4 872

Materiella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar 5 524 6 202 5 019

Summa materiella anläggningstillgångar 5 524 6 202 5 019

Summa anläggningstillgångar 9 742 12 999 9 891

Omsättningstillgångar

Varulager 67 6 67

Kundfordringar 266 578 372

Övriga kortfristiga fordringar 1 255 985 750

Summa omsättningstillgångar  
exkl. likvida medel 1 588 1 569 1 189

Kassa och Bank 8 773 23 337 12 868

SUMMA TILLGÅNGAR 20 103 37 905 23 948

tkr 2022-03-31 2021-03-31 2021-12-31

Eget kapital 17 366 35 339 21 448

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 1 097 838 819

Övriga kortfristiga rörelseskulder 1 640 1 728 1 681

Summa kortfristiga skulder 2 737 2 566 2 500

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 20 103 37 905 23 948
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Kassaflöde och likviditet
Kassaflödet från löpande verksamhet och investeringar 
var för det första kvartalet 2022 -4 095 tkr (-3 134). Under 
kvartalet var resultatet före avskrivningar justerat för icke 
kassaflödespåverkande poster -2 737 tkr (-3 122), föränd- 
ringen i rörelsekapital och lager -145 tkr (+133) och 
investeringarna -1 213 tkr (-145). Investeringar gjordes 
dels i konceptuell utveckling av AxoPur-systemet för att 
hantera större flöden, dels i materiella komponenter till 
och konstruktion/installation av ett större system. Detta 
system har redan börjat användas i de avtalade prov- 
körningarna hos Aspa Bruk, och kan i förlängningen också 
bli föremål för en kommersiell försäljning. 

Kassaflöde 
Axolot Solutions koncern

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

Kassaflöde från löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster -4 104 -4 445 -4 104 -4 445 -18 303

Avskrivningar och andra icke kassaflödespåverkande poster 1 367 1 323 1 367 1 323 5 393

Betald inkomstskatt - - - - -

Förändring varulager 0 0 0 0 -61

Förändring av rörelsefordringar -399 153 -399 153 600

Förändring av rörelseskulder 254 -20 254 -20 -133

Kassaflöde från löpande verksamheten -2 882 -2 989 -2 882 -2 989 -12 504

Kassaflöde från investeringsverksamheten

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -1 069 -61 -1 069 -61 -599

Investeringar i patent 0 -84 0 -84 -84

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -144 0 -144 0 -424

Kassaflöde från investeringsverksamheten -1 213 -145 -1 213 -145 -1 107

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

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

Emissionskostnader - -2 180 - -2 180 -2 180

Kassaflöde från finansieringsverksamheten - 2 999 - 2 999 2 999

PERIODENS KASSAFLÖDE -4 095 -135 -4 095 -135 -10 612

Likvida medel vid periodens början 12 868 23 472 12 868 23 472 23 472

Kursdifferens 0 0 0 0 8

Likvida medel vid periodens slut 8 773 23 337 8 773 23 337 12 868
    

Kassaflödet från finansieringsverksamhet var 0 tkr  
(+2 999) under det första kvartalet 2022. I jämförelse- 
perioden 2021 inkom sista delen i nyemissionen som 
gjordes kring årsskiftet 2020/21, netto från kostnaderna 
för densamma.

Likvida medel vid utgången av första kvartalet 2022 var  
8 773 tkr. För att möjliggöra fortsatta satsningar så kan 
det förväntas att Axolot behöver tillföras ny finansiering 
under andra halvåret 2022. Styrelsen utvärderar olika 
alternativ. Givet det positiva intresse som marknaden visar 
just nu, samt ett antal affärsmöjligheter under diskussion 
- inte minst baserat på lanseringen av den nya genera-
tionen system – bedömer styrelsen utsikterna att finna 
finansiering som goda.
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Eget kapital förändring
Axolot Solutions koncern 

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

Ingående balans 21 448 39 783 21 448 39 783 39 783

Valutakursdifferens 22 1 22 1 -32

Periodens nettoresultat -4 104 -4 445 -4 104 -4 445 -18 303

Utgående eget kapital 17 366 35 339 17 366 35 339 21 448
    

Axolot Solutions största aktieägare  
per 31 mars 2022    

Aktieägare Antal aktier Procentandel

Lennart Holm * 5 914 900 11,0%

Banque Pictet&Cie (Europe) SA 4 483 382 8,3%

Mikael Åbacka * 4 300 579 8,0%

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

Weseba AB c/o Per Olofsson 2 105 263 3,9%

Summa 19 186 676 35,7%

Övriga 34 610 693 64,3%

Totalt 53 797 369 100,0%

* 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 ingången av år 2022 till  
2 689 868 kr, fördelat på 53 797 369 aktier, vardera med 
ett kvotvärde på 0,05 kr. Inga förändringar har skett under 
det första kvartalet 2022. Bolaget har endast ett aktieslag 
och samtliga aktier har lika rätt till utdelning.

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
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Data per aktie  
Axolot Solutions Holding AB 

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

Antal aktier före full utspädning 53 797 369 53 797 369 53 797 369 53 797 369 53 797 369

Antal aktier efter full utspädning 53 797 369 54 715 484 53 797 369 54 715 484 54 715 484

Resultat per aktie före full utspädning (kr) * -0,08 -0,10 -0,08 -0,10 -0,36

Resultat per aktie efter full utspädning (kr) * -0,08 -0,10 -0,08 -0,10 -0,36

Genomsnittligt antal aktier före full utspädning 53 797 369 44 699 562 53 797 369 44 699 562 51 522 917

Genomsnittligt antal aktier efter full utspädning 53 797 369 45 617 677 53 797 369 45 617 677 52 441 032

* Räknat på genomsnittligt antal aktier.  

Bemyndigande

Vid årsstämman 18 maj 2021 bemyndigades styrelsen att, 
vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa års- 
stämma, besluta om nyemission av aktier och emission av 
teckningsoptioner och/eller konvertibler som innebär 
utgivande av, konvertering till eller nyteckning av aktier 
motsvarande en utspädningseffekt om högst 20 procent 
av det totala antalet aktier i bolaget vid den tidpunkt då 
styrelsen första gången utnyttjar bemyndigandet.

I början av april 2022 publicerade Axolot Solutions ett 
pressmeddelande med kallelse till extra bolagsstämma 
den 5 maj 2022. Huvudpunkterna på agendan är dels 
ändringar i bolagsordningen med avseende på antal aktier 
och nivå på aktiekapital, dels nyemissionsbemyndigande. 
För att se de fullständiga beslutsförslagen hänvisas till 
den publicerade kallelsen.

Teckningsoptionsprogram

Det fanns vid utgången av första kvartalet 2022 ett 
utestående teckningsoptionsprogram. Programmet avser 
emission av högst 1 060 000 teckningsoptioner, med 
ursprunglig rätt till teckning av samma antal nya aktier i 
bolaget. Dessa teckningsoptioner kan överlåtas till 
ledande befattningshavare och nyckelpersoner inom 
Axolotkoncernen. Totalt har 722 925 teckningsoptioner 
tecknats av åtta nyckelpersoner i bolaget. Efter omräkning 
för nyemissionerna som gjordes vid årsskiftet 2020/21 ger 
varje teckningsoption rätt att teckna 1,27 aktier till priset 
5,03 kronor per aktie. Om alla utestående tecknings- 
optioner i detta optionsprogram utnyttjas kommer den 
sammantagna utspädningen att kunna bli maximalt drygt 
2% av det totala antalet aktier efter registrering av 
teckningsoptionsprogrammet. Teckningsoptionerna kan 
utnyttjas under perioden 3-17 september 2022. För 
incitamentsprogrammets fullständiga villkor se den 
aktuella årsstämmans beslut.
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ÖVRIG INFORMATION

Medarbetare
Antalet anställda var vid utgången av första 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 tidigare 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. 

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-Jun 2022 29 juli 2022

• Delårsrapport Jan-Sep 2022 28 oktober 2022

Stämmor
Extra bolagsstämma kommer att hållas genom förhandsröstning, den 5 maj 2022.

Årsstämman 2022 kommer att hållas genom förhandsröstning, den 1 juni 2022.

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 29 april 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


