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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 
Generalförsamling antog 2015.
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Sammandrag av andra kvartalet 2022

Finansiellt
• Nettoomsättningen uppgick till 350 tkr (529 tkr för 

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

• Övriga rörelseintäkter uppgick till 0 tkr (60) där beloppet  
i jämförelseperioden avser offentliga forskningsbidrag 
och ersättningar i projekt.

• Rörelseresultatet blev -5 108 tkr (-4 954), det vill säga 
relativt oförändrat.

• Nettoresultat per aktie uppgick till -0,09 kr (-0,09). 
• Likvida medel vid utgången av det andra kvartalet 2022 

var 17 367 tkr, vari den under kvartalet genomförda 
företrädesemissionen dittills hade inbringat netto  
13 745 tkr. 

Operativt
• Testkörningarna hos Ahlström-Munksjö Aspa Bruk, med 

målet att reducera utsläppen av fosfor från Aspa bruk, 
har fortgått mycket framgångsrikt under det andra 
kvartalet. Den aktuella AxoPur anläggningen har en 
målkapacitet på 30 m3/h. 

• Axolot och norska Tilapia AS ingick ett intentionsavtal 
(LOI) avseende etablering av ett gemensamt joint 
venture bolag för den norska marknaden, där intresset 
för Axolots vattenreningsteknik växer snabbt. Tilapia har 
flera projekt under beredning och förväntar sig som ett 
resultat av samarbetet att redan under 2022 kunna sälja 
3-4 AxoPur® enheter i Norge.

• Flera andra provkörningsaktiviteter pågår och planeras, 
bland annat inom fiskodling, fordonstvätt, oljeindustrin, 
bestrykning och återvinning.

Framgångsrika körningar hos Aspa bruk, intentionsavtal  
ingicks avseende den norska marknaden och en  
övertecknad företrädesemission genomfördes

Nyckeltal
Axolot Solutions Koncern 

Kvartal 2 Kvartal 1-2 Helår
tkr 2022 2021 2022 2021 2021

Nettoomsättning 350 529 878 1 012 2 534
Övriga rörelseintäkter inkl. aktiverat eget arbete 144 488 289 678 791
Rörelseresultat före avskrivningar -3 742 -3 613 -6 479 -6 735 -12 907
Rörelseresultat -5 108 -4 954 -9 212 -9 399 -18 300
Nettoresultat -5 109 -4 956 -9 213 -9 401 -18 303
Nettoresultat per aktie (kronor) * -0,09 -0,09 -0,17 -0,19 -0,36
Kassaflöde från löpande verksamhet och investeringar -5 151 -4 008 -9 246 -7 142 -13 611
Likvida medel vid periodens slut 17 367 19 329 17 367 19 329 12 868
Eget kapital vid periodens slut 33 951 30 361 33 951 30 361 21 448
Antal anställda vid periodens slut 7 8 7 8 7

* Räknat på genomsnittligt antal aktier

Kvartal 1-2 2022
•  Nettoomsättningen för det första halvåret av 2022 

uppgick till 878 tkr (1 012 tkr för första halvåret 2021), 
vilket avser provkörningsaktiviteter och studier. 

• Övriga rörelseintäkter uppgick till 1 tkr (250) där  
beloppet i jämförelseperioden avser offentliga  
forskningsbidrag och ersättningar i projekt.

• Rörelseresultatet blev -9 212 tkr (-9 399). I huvudsak är 
det lägre personalkostnader som förklarar det mindre 
negativa resultatet jämfört med föregående år.  

Väsentliga händelser under andra  
kvartalet 2022
• Axolot genomförde under det andra kvartalet en 

företrädesemission om 20,4 Mkr i syfte att säkerställa 
färdigställande av förväntad beställning på AxoPur® 2.0 
anläggning samt expansion av försäljningsaktiviteterna. 
Företrädesemissionen blev övertecknad med en teck- 
ningsgrad om cirka 146 procent. Styrelsen beslutade att 
utnyttja en överteckningsoption som tillför Bolaget 
ytterligare 2,85 Mkr. Totalt tillförs därmed Axolot 
Solutions ca 23,3 Mkr i likvida medel, före avdrag för 
emissionskostnader. 

• Extra bolagsstämma hölls 5 maj, varvid det beslutades 
om emissionsbemyndigande samt ändring i bolagsord-
ningen med avseende på antal aktier och aktiekapital. 
Företrädesemissionen beslutades och offentliggjordes 
12 maj. Teckningsperioden löpte mellan 24 maj och 8 
juni, och därefter offentliggjordes utfallet i nyemissionen 
enligt ovan. Årsstämma hölls den 1 juni.  

Väsentliga händelser efter andra kvartalets 
utgång 2022 
Det finns inga väsentliga händelser efter andra kvartalets 
utgång.
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VD HAR ORDET

Inledningsvis vill jag tacka alla befintliga och 
nya aktieägare som tecknade sig i den nu 
genomförda företrädesemissionen för det 
förtroende ni visar oss. Genom emissionen så 
har vi säkrat den finansiering som behövs för 
att kunna arbeta vidare på ett strukturerat och 
målinriktat sätt. 

Årets andra kvartal har sannolikt varit det mest intensiva i bolagets 
historia. De resultat vi fått fram under de senaste månaderna vid 
körningar hos flera kunder bekräftar att vår nya generations teknik 
– AxoPur® 2.0 – lever upp till våra förväntningar. Vårt storskaliga 
försök på Aspa bruk har utfallit väl och vi räknar med att fortsätta 
in i nästa fas direkt efter sommaren. På marknadssidan så kan jag 
konstatera att intresset för vår lösning växer kontinuerligt och vi har 
nu igång ett antal dialoger med nya potentiella kunder varför det 
ser ut att det bli fullt upp i höst. Ett tydligt tecken på det ökande 
intresset är den uppmärksamhet som Axolot fått på den norska 
marknaden, där avsikten nu är att etablera en lokal närvaro genom 
ett JV bolag. 

Förutom rent operativa framsteg så har vi som sagt också genom-
fört en lyckad företrädesemission som blev ordentligt övertecknad 
och det i ett mycket utmanande börsklimat. Vår lilla men kompe-
tenta organisation är full av energi och framtidstro! 

Strategi och inriktning
Vi har aldrig tvivlat på vår grundteknologi, men med det sagt så 
måste jag konstatera att det varit trögare att komma in på 
marknaden än vi trodde för några år sedan. I tidigare rapporter  
så har vi beskrivit de utmaningar som vi ställts inför i form av 
konservativa marknader, lågt ställda krav på vattenrening och en 
Corona-pandemi som satte stopp för det mesta när det gällde 
tester ute hos potentiella kunder. Nu känns det som vi är på väg att 
ta oss över den tröskel som så ofta hindrar nya tekniker och 
lösningar att ta sig in på marknaden. Medvetenheten om vatten-
frågorna växer ordentligt och såväl allmänhet som myndigheter 
börjar alltmer förstå vikten av rent vatten. Vi kan konstatera att det 
även i Norden finns betydligt större problem med vattenkvaliteten 
än vi tidigare trott. PFAS i dricksvatten är ett sådant exempel där nu 
reglerna skärps ordentligt. 

 
Lennart Holm, VD och koncernchef
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VD HAR ORDET

Den erfarenhetsbank som vi under de senaste åren byggt upp i 
Axolot är nu ovärderlig för vårt arbete att etablera bolaget som en 
relevant aktör på marknaden för vattenhantering och -rening. Vi har 
lärt oss inte bara hur vi på bästa sätt ska använda vår teknik för 
bästa resultat utan också för vilka typer av förorenade vatten som 
vår lösning är bäst lämpad. Detta gör att vi kan fokusera våra 
resurser på de mest relevanta applikationssegmenten. Det är inte 
bara en fråga om vad som tekniskt fungerar utan också en fråga 
om betalningsvilja och konkurrenskraft. Jag tror mig kunna slå  
fast att AxoPur som reningsteknologi kan hantera ett bredare 
spektrum av föroreningar än någon annan reningsteknik. En 
begränsning har dock varit att vi för vissa applikationsområden 
upplevts som alltför kostsamma. Kraven har helt enkelt varit relativt 
lågt ställda och det har funnits traditionella lösningar som fungerat 
tillräckligt bra. Även om kraven från miljömyndigheter verkar vara 
på väg att skärpas så kvarstår tyvärr det faktum att flertalet kunder 
har en låg ambitionsnivå och inte är beredda att satsa mer än ett 
minimum. Framåt kommer det att krävas betydligt mer av dem och 
då har vi lösningen.  

Teknikutveckling - Marknad - Kundapplikationer
Med AxoPur 2.0 så öppnas en ännu större marknad upp för oss. 
Inte nog med att vi kan erbjuda en riktigt effektiv vattenrening, nu 
kan vi också göra det till en kostnad som få kan konkurrera med. 
Med den nya generationen AxoPur så kan vi idag erbjuda anlägg-
ningar med betydligt högre kapacitet där vi dessutom lyckats 
reducera energiförbrukningen högst väsentligt. Till detta kommer 
vårt koncept med recirkulation av processvatten som inte bara 
minskar vattenförbrukningen utan också sparar på energi för 
uppvärmning av vatten. För en processindustri så rör det sig om en 
stor besparingspotential. Nu gäller det att få ut några ordentliga 
referensanläggningar i syfte att bygga upp ett förtroendekapital på 
marknaden.

En nyckelaktivitet under kvartalet som gått har varit installationen 
av en AxoPur 2.0 enhet vid Ahlström-Munksjö Aspa bruk vid 
Vättern. Aspa bruk tillverkar pappersmassa – såväl blekt som 
oblekt – och bruket arbetar kontinuerligt med att ytterligare 
förbättra sin miljösituation i syfte att kunna erbjuda sina kunder 
verkligt hållbara produkter. Genom att bruket ligger vid Vättern som 
också är recepienten av utsläpp från fabriken så är vikten av en 
högeffektiv vattenrening mycket stor. Miljömyndigheten i form av 
miljöenheten vid Länsstyrelsen i Örebro följer verksamheten noga. 
Syftet med det långtidstest som Axolot kört i samarbete med Aspa 
Bruk har primärt varit att reducera utsläppen av fosfor till Vättern. 
Detta har fungerat över förväntan varför vi efter sommaren planerar 

Givet den teknologiutveckling som nu har skett 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 en fortsättning där brukets målsättning nu är att sluta fabriken 
betydligt mer och därigenom reducera såväl förbrukning som 
utsläpp av processvatten. Lyckas vi med detta så är det potentiellt 
ett genombrott för den slutna massafabriken, ett miljömässigt 
väsentligt steg som dessutom kommer att spara stora pengar. 
Parallellt pågår en utvärdering av möjligheterna att återanvända 
den fosfor som separerats ut som gödningsmedel, ett steg mot det 
cirkulära samhället. Det är verkligen ett spännande projekt!

Ett annat applikationsområde som känns oerhört spännande är 
fiskodlingar. Där är en hög vattenkvalitet helt avgörande för 
produktivitet och ekonomi samtidigt som fiskodlingar hittills 
inneburit en stor belastning på miljön. Att vi nu aktiverat oss på den 
norska marknaden är en konsekvens av detta. Vi har byggt upp en 
hel del erfarenhet från fiskodling och slakt av odlad fisk i mindre 
skala och nu är det dags att gå upp i skala. Den norska fiskodlings- 
industrin är världsledande varför det inte finns någon bättre 
marknad att etablera sig på. Resultaten kommer inte över en natt, 
men vi har redan ett antal diskussioner igång med stora aktörer och 
jag räknar med att det börjar hända en hel del under hösten.

Nyemissionen
Axolot är nu med raska steg på väg in i en kommersiell expansions-
fas där nödvändiga finansiella resurser krävs. Kassaflödet kan 
förväntas vara fortsatt negativt åtminstone en bit in i 2023 varför 
styrelsen i mitten av maj fattade beslut om att genomföra en till 
stor del garanterad företrädesemission, detta trots ett utmanande 
börsklimat. Glädjande nog så visade sig intresset för emissionen 
vara stort och efter att teckningsperioden löpt ut den 8 juni kunde vi 
konstatera att den blev tydligt övertecknad. Därmed har vi säkrat 
nödvändig finansiell kraft för den fortsatta resan där vi nu fullt ut 
kan koncentrera oss på den operativa verksamheten.

I vår förra kvartalsrapport uttryckte jag en stark framtidstro och 
optimism. Jag kan nu konstatera att utvecklingen är väl i linje med 
mina förväntningar. Vi har fått upp ångan ordentligt och fortsätt- 
ning följer!

 

Lennart Holm

VD och koncernchef

VD HAR ORDET

Axolot har byggt upp en hel del erfarenhet från fiskodling 
och slakt av odlad fisk, och på detta område är en hög 
vattenkvalitet helt avgörande.
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FINANSIELL ÖVERSIKT
Koncernen

Rörelseintäkter och resultat
Andra kvartalet
Det andra kvartalets rörelseintäkter 2022 uppgick till  
494 tkr (1 017 tkr för motsvarande period 2021). 
Nettoomsättningen utgjorde 350 tkr av detta (529), vilket 
avser provkörningar och studier. Aktiverat eget arbete var 
144 tkr under det andra kvartalet 2022 (428). Detta avser 
utvecklingen av AxoPur-system som hanterar större 
flöden, med en reducerad energiförbrukning. Övriga 
rörelseintäkter var 0 tkr (60) där beloppet i jämförelse- 
perioden främst hänför sig till offentliga forskningsbidrag 
och ersättningar i projekt.

Resultatet efter finansnetto för det andra kvartalet 2022 
var -5 109 tkr (-4 956), det vill säga ungefär på samma nivå 
som föregående år. Finansnettot var i det närmaste noll 
eftersom Axolot inte har någon extern upplåning. 

Resultaträkning 
Axolot Solutions koncern

Kvartal 2 Kvartal 1-2 Helår
tkr 2022 2021 2022 2021 2021

Nettoomsättning 350 529 878 1 012 2 534

Aktiverat eget arbete 144 428 288 428 424

Övriga rörelseintäkter 0 60 1 250 367

Rörelseintäkter 494 1 017 1 167 1 690 3 325
Råvaror och förnödenheter -23 -164 -226 -379 -873
Övriga externa kostnader -2 277 -2 455 -3 976 -4 110 -7 599
Personalkostnader -1 923 -2 001 -3 426 -3 918 -7 724
Av- och nedskrivningar -1 366 -1 341 -2 733 -2 664 -5 393
Övriga rörelsekostnader -13 -10 -18 -18 -36

Rörelseresultat -5 108 -4 954 -9 212 -9 399 -18 300
Finansnetto -1 -2 -1 -2 -3

Resultat efter finansnetto -5 109 -4 956 -9 213 -9 401 -18 303
Skatt på årets resultat - - - - -
Nettoresultat -5 109 -4 956 -9 213 -9 401 -18 303

Rörelseresultat före avskrivningar -3 742 -3 613 -6 479 -6 735 -12 907

Den ackumulerade perioden
Under årets första två kvartal var de sammantagna 
rörelseintäkterna 1 167 tkr jämfört med 1 690 tkr under 
motsvarande period 2021. Nettoomsättningen utgör  
878 tkr av detta (1 012) medan aktiverat eget arbete 
uppgick till 288 tkr (428). Övriga rörelseintäkter var 1 tkr 
(250) där beloppet i jämförelseperioden främst hänför sig 
till offentliga forskningsbidrag och ersättningar i projekt.

Resultatet efter finansnetto var för det första halvåret  
-9 213 tsek (-9 401). Personalkostnaderna var något lägre 
under första kvartalet 2022 jämfört med motsvarande 
period i fjol. Finansnettot för det första halvåret var nära 
noll eftersom bolaget inte har någon upplåning.  
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Balansräkning 
Axolot Solutions koncern 

tkr 2022-06-30 2021-06-30 2021-12-31

Tecknat men ej inbetalt kapital * 8 293 - -

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utvecklingskostnader 3 281 4 909 3 960

Patent, licenser och liknande rättigheter 284 1 540 912

Summa immateriella anläggningstillgångar 3 565 6 449 4 872

Materiella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar 5 488 6 139 5 019

Summa materiella anläggningstillgångar 5 488 6 139 5 019

Summa anläggningstillgångar 9 053 12 588 9 891

Omsättningstillgångar

Varulager 67 6 67

Kundfordringar 330 716 372

Övriga kortfristiga fordringar 1 667 810 750

Summa omsättningstillgångar  
exkl. likvida medel 2 064 1 532 1 189

Kassa och Bank 17 367 19 329 12 868

SUMMA TILLGÅNGAR 36 777 33 449 23 948

tkr 2022-06-30 2021-06-30 2021-12-31

Eget kapital 33 951 30 361 21 448

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 1 180 993 819

Övriga kortfristiga rörelseskulder 1 646 2 095 1 681

Summa kortfristiga skulder 2 826 3 088 2 500

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 36 777 33 449 23 948

* Av total emissionslikvid 23 293 tkr i företrädesemission som genomfördes under andra kvartalet 2022 hade  
 emissionsinstitutet betalat 15 000 tkr före det andra kvartalets utgång.
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Kassaflöde och likviditet
Kassaflödet från löpande verksamhet och investeringar 
var för det andra kvartalet 2022 -5 151 tkr (-4 008). Under 
kvartalet var resultatet före avskrivningar justerat för icke 
kassaflödespåverkande poster -3 743 tkr (-3 615), föränd- 
ringen i rörelsekapital och lager -746 tkr (+544) och 
investeringarna -662 tkr (-937). 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 under kvartalet använts i provkörningarna hos 
Aspa Bruk, och kan i förlängningen också bli föremål för 
en kommersiell försäljning. 

Kassaflödet från finansieringsverksamhet var 13 745 tkr 
(0) under det andra kvartalet 2022. En företrädesemission 
genomfördes under kvartalet, vilket netto efter emissions- 
kostnader inbringade detta belopp. Resterande 

Kassaflöde 
Axolot Solutions koncern

Kvartal 2 Kvartal 1-2 Helår
tkr 2022 2021 2022 2021 2021

Kassaflöde från löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster -5 109 -4 956 -9 213 -9 401 -18 303

Avskrivningar och andra icke kassaflödespåverkande poster 1 366 1 341 2 733 2 664 5 393

Betald inkomstskatt - - - - -

Förändring varulager 0 0 0 0 -61

Förändring av rörelsefordringar -476 19 -875 172 600

Förändring av rörelseskulder -270 525 -16 505 -133

Kassaflöde från löpande verksamheten -4 489 -3 071 -7 371 -6 060 -12 504

Kassaflöde från investeringsverksamheten

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -518 -509 -1 587 -570 -599

Investeringar i patent - - - -84 -84

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -144 -428 -288 -428 -424

Kassaflöde från investeringsverksamheten -662 -937 -1 875 -1 082 -1 107

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

Nyemission 15 000 - 15 000 5 179 5 179

Emissionskostnader -1 255 - -1 255 -2 180 -2 180

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 13 745 - 13 745 2 999 2 999

PERIODENS KASSAFLÖDE 8 594 -4 008 4 499 -4 143 -10 612

Likvida medel vid periodens början 8 773 23 337 12 868 23 472 23 472

Kursdifferens 0 0 0 0 8

Likvida medel vid periodens slut 17 367 19 329 17 367 19 329 12 868
    

emissionslikvid samt de sista emissionskostnaderna 
betalades i början av det tredje kvartalet och netto är det 
kassaflödet +7.9 Mkr.

För den ackumulerade perioden uppgick kassaflödet från 
löpande verksamhet och investeringar till -9 246 tkr  
(-7 142 tkr för motsvarande period 2021). Resultat före 
avskrivningar justerat för icke kassaflödespåverkande 
poster var -6 480 tkr (-6 737), förändringen i rörelsekapital 
och lager -891 tkr (+677) och investeringarna -1 875 tkr  
(-1 082). Även för den ackumulerade perioden utgörs 
investeringarna av den konceptuella utvecklingen av 
AxoPur-systemet samt framtagandet av ett AxoPur 
system som hanterar större flöden än tidigare. 

Likvida medel vid utgången av andra kvartalet 2022  
var 17 367 tkr. 
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Eget kapital förändring
Axolot Solutions koncern 

Kvartal 2 Kvartal 1-2 Helår
tkr 2022 2021 2022 2021 2021

Ingående balans 17 366 35 339 21 448 39 783 39 783

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

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

Valutakursdifferens 15 -22 37 -21 -32

Periodens nettoresultat -5 109 -4 956 -9 213 -9 401 -18 303

Utgående eget kapital 33 951 30 361 33 951 30 361 21 448
    

Axolot Solutions största aktieägare  
per 30 juni 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. Under det andra kvartalet har en 
företrädesemission genomförts, som har registrerats hos 
Bolagsverket i början av juli månad. 

Extra bolagsstämma hölls 5 maj, varvid det beslutades  
om nyemissionsbemyndigande samt ändring i bolags- 
ordningen med avseende på antal aktier och aktiekapital. 
En företrädesemission beslutades och offentliggjordes  
12 maj. Företrädesemissionen omfattade högst  
53 797 369 aktier, till en emissionskurs på 0.38 SEK per 
aktie. Det fanns även en överteckningsoption om 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% ersättning), 
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 också att få sin ersättning i form av aktier. 
Därmed innebar nyemissionen att det totalt emitterades 
64 139 474 aktier, och att det efter att alla aktier har 
registrerats hos Bolagsverket finns 117 936 843 aktier, 
vardera med ett kvotvärde på 0,05 kr. Aktiekapitalet 
kommer därmed att uppgå 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 2 Kvartal 1-2 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) ** -0,09 -0,09 -0,17 -0,19 -0,36

Resultat per aktie efter full utspädning (kr) ** -0,09 -0,09 -0,17 -0,19 -0,36

Genomsnittligt antal aktier före full utspädning 53 797 369 53 797 369 53 797 369 49 248 466 51 522 917

Genomsnittligt antal aktier efter full utspädning 53 797 369 54 715 484 53 797 369 50 166 580 52 441 032

* Företrädesemissionen som genomfördes under kvartal 2 2022 hade ännu inte registrerats hos Bolagsverket vid utgången av juni månad.

** 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 marknads-
mässiga 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

Det fanns vid utgången av andra 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. Omräkning efter den nyligen 
genomförda nyemissionen har inte gjorts. 
Teckningsoptionerna kan utnyttjas under perioden 3-17 
september 2022. För incitamentsprogrammets fullständi-
ga villkor se den aktuella årsstämmans beslut. 

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 (reg. 11/7 2022) Nyemissioner 64 139 474 117 936 843 0,05 3 206 974 5 896 842

* Företrädesemissionen som genomfördes under kvartal 2 2022 hade ännu inte registrerats hos Bolagsverket vid utgången av juni månad.
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Resultaträkning 
Moderbolaget

Kvartal 1-2 Helår
tkr 2022 2021 2021

Fakturering dotterbolag 934 934 1 868

Rörelseintäkter 934 934 1 868

Övriga externa kostnader -1 075 -717 -1 545

Personalkostnader -1 203 -1 266 -2 376

Av- och nedskrivningar -69 -65 -134
Övriga rörelsekostnader - - -

Rörelseresultat -1 413 -1 114 -2 187
Räntekostnader -1 -1 -2
Resultat från andelar i koncernföretag * -5 000 -7 000 -44 000

Resultat efter finansnetto -6 414 -8 115 -46 189
Skatt på årets resultat - - -

Nettoresultat -6 414 -8 115 -46 189

Moderbolaget

 * 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.
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Balansräkning 
Moderbolaget

tkr 2022-06-30 2021-06-30 2021-12-31

Tecknat men ej inbetalt kapital * 8 293 - -

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Patent 246 384 315

Summa immateriella anläggningstillgångar 246 384 315

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag 55 000 86 000 55 000

Summa finansiella anläggningstillgångar 55 000 86 000 55 000

Summa anläggningstillgångar 55 246 86 384 55 315

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Övriga kortfristiga fordringar 633 155 142

Summa kortfristiga fordringar 633 155 142

Kassa och Bank 16 473 16 314 9 760

SUMMA TILLGÅNGAR 80 645 102 853 65 217

tkr 2022-06-30 2021-06-30 2021-12-31

Eget kapital 79 197 102 007 63 932

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 605 16 358

Övriga kortfristiga rörelseskulder 843 830 927

Summa kortfristiga skulder 1 448 846 1 285

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 80 645 102 853 65 217
  
* Av total emissionslikvid 23 293 tkr i företrädesemission som genomfördes under andra kvartalet 2022 hade 

 emissionsinstitutet betalat 15 000 tkr före det andra kvartalets utgång.
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ÖVRIG INFORMATION

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

Redovisnings- och värderingsprinciper
Axolot Solutions koncern- och moderbolagsredovisning 
upprättas i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 
2012:1 (K3). Redovisnings- och värderingsprinciperna är 
oförändrade jämfört med Årsredovisningen 2021, som 
offentliggjordes i april månad 2022 och som finns på 
Axolots hemsida.  

Koncernen består av moderbolaget Axolot Solutions 
Holding AB och dess helägda dotterbolag Axolot Solutions 
AB, vilket i sin tur äger Axolot Solutions Finland Oy. 

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-Sep 2022 28 oktober 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 juli 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
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