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Undantag från prospektskyldighet
Detta memorandum har inte granskats av Finansinspektionen. Memorandum avseende nyemis-
sion är undantaget från prospektskyldighet enligt ”Lag om handel med finansiella instrument 
– Undantag avseende erbjudande till allmänheten”. Grunden för undantaget är att det samman-
lagda värdet av erbjudandet av finansiella instrument understiger 2,5 miljoner euro under en 
tolvmånadersperiod.
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Uttalanden om framtiden
Uttalanden om framtiden och övriga framtida förhållanden i detta memorandum återspeglar styrel-
sens nuvarande syn avseende framtida händelser och finansiella utveckling. Framåtriktade uttalanden 
uttrycker endast de bedömningar och antaganden som styrelsen gör vid tidpunkten för memorandu-
met. Dessa uttalanden är väl genomarbetade, men läsaren uppmärksammas på att dessa, såsom alla 
framtidsbedömningar, är förenade med osäkerhet.

Definitioner
I detta memorandum gäller följande definitioner om inget annat anges: Med ”Bolaget” eller 
”Axonkids” avses Axon Kids AB med organisationsnummer 556791-1887.

Styrelsens försäkran
Memorandumet har upprättats av styrelsen för Axonkids AB med anledning av nyemission och uppta-
gande till handel på AktieTorget. Styrelsen för Axonkids AB är ansvarig för innehållet i memorandumet. 
Härmed försäkras att styrelsen vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att upp-
gifterna i memorandumet, såvitt styrelsen känner till, överensstämmer med faktiska förhållanden och 
ingenting är utlämnat, som skulle kunna påverka memorandumets innebörd. Bolagets revisorer har 
inte granskat den information som lämnas i föreliggande memorandum.

Mölndal den 24 april 2014
 

Axonkids AB

Jan-Ove Peterson Tony Broberg   Andreas Finke 
Styrelseordförande

Daniel Johansson  Sten-Åke Kjellstedt  Martin Lundberg 

Spridning av memorandumet
Aktien är inte föremål för handel eller ansökan därom i något annat land än Sverige. Inbjudan enligt 
detta memorandum vänder sig inte till personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, 
registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer svensk rätt. Memorandumet får inte dist-
ribueras i Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, USA eller något annat land där distributionen eller 
denna inbjudan kräver ytterligare åtgärder enligt föregående mening eller strider mot regler i sådant 
land. För memorandumet gäller svensk rätt. Tvist med anledning av innehållet i detta memorandum 
eller därmed sammanhängande rättsförhållanden skall avgöras av svensk domstol exklusivt.
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 Axonkids har de senaste åren ökat omsättningen med nästan 
100 procent per år, vilket efter tre år resulterat i en omsättning 
på cirka 20 MSEK.

 Fortsatt stark tillväxt på Europamarknaden där man sneglar på 
det nordiska sättet att placera barn bakåtvänt i bilen, för att nå 
högsta möjliga säkerhet.

 Nya EU-regler skärper kraven på att barn ska åka bakåtvänt, 
vilket Axonkids alltid propagerat för.

 Bolagets bilbarnstolar präglas av ett högt säkerhetstänkande 
kombinerat med innovativa lösningar för både fastsättning av 
stolen i bilen och anpassning av stolen till barnet. 

 Axonkids budgeterar med en omsättning på 34 MSEK med ett 
resultat före skatt om 4,5 MSEK för 2014. Bolaget värderas till 
32,4 MSEK före genomförd emission. 
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Villkor och anvisningar
Emissionsvolym
Emissionen uppgår till maximalt 6 000 000 kro-
nor fördelade på 1 000 000 aktier. Kvotvärdet är 
0,10 kronor per aktie. 

Teckningskurs
Priset är 6,00 kronor per aktie. Courtage utgår 
ej. Värdering av Bolaget är 32,4 miljoner kronor 
”pre-money”.

Företrädesrätt
Emissionen genomförs utan företrädesrätt för 
befintliga aktieägare. 

Teckningstid
Anmälan om teckning kan göras från och med 
den 5 maj till och med den 27 maj 2014. Styrel-
sen förbehåller sig rätten att förlänga tecknings-
tiden.

Anmälan
Teckning skall ske på särskild teckningssedel i 
minst en post om 1 000 aktier, därefter i valfritt 
antal aktier.  Ofullständiga eller felaktiga teck-
ningssedlar kan komma att lämnas utan avse-
ende. Vid flera inlämnade teckningssedlar gäller 
den senast inlämnade.

Anmälan, som är bindande, skall sändas till:

Aktieinvest FK AB
Emittentservice
113 89  STOCKHOLM

Telefon:08-5065 1795
Fax: 08-5065 1701
E-post: emittentservice@aktieinvest.se

Tilldelning
Vid tilldelning kommer styrelsen att eftersträva 
att Axonkids får en bred ägarbas. Vid överteck-
ning kommer styrelsen besluta om tilldelning av 
aktier, vilket innebär att tilldelning kan komma 
att ske med färre antal aktier än vad anmälan 
avser. Tilldelning är inte beroende av när under 
teckningstiden teckningssedeln lämnas.

Besked om tilldelning
När tilldelning fastställts skickas avräkningsnota 
till dem som erhållit tilldelning, vilket beräknas 
ske den 3 juni 2014. De som ej erhållit tilldelning 
får inget meddelande.

Betalning
Full betalning för tilldelade aktier skall erläggas 
kontant senast den 10 juni 2014 (likviddagen) 
enligt instruktion på avräkningsnotan. Det 
innebär att likviden skall vara Axonkids tillhanda 
senast på likviddagen. Aktier som ej betalas i 
tid kan komma att överlåtas till annan. Ersätt-
ning kan krävas av den som ej betalat tecknade 
aktier.

Leverans av aktier
Axonkids kommer att vara anslutet till Euroclear 
Sweden AB:s kontobaserade värdepapperssys-
tem (fd VPC). När betalning erlagts och regist-
rerats, skriver Euroclear ut en VP-avi som visar 
antalet aktier som registrerats på det VP-konto 
som angivits på teckningssedeln. De aktier som 
betalats senast den 10 juni 2014, beräknas fin-
nas tillgängliga på VP-kontona den 25 juni 2014. 

Vid registrering av aktier i depå kan tillgänglig-
heten senareläggas beroende på kommissionä-
rens eller bankens rutiner med registrering.

Villkor för genomförande av emissionen
Lägsta emissionsbelopp för att fullfölja emissio-
nen är 4 000 000 kronor. 

Handel på AktieTorget
Axonkids har godkänts av AktieTorget för uppta-
gande till handel på AktieTorget under förutsätt-
ning att spridningskravet av aktien är uppfyllt 
och minimibeloppet i emissionen har emitterats. 
I samband med noteringen kommer resultatet 
av emissionen att offentliggöras via ett press-
meddelande.  Första handelsdag är beräknad till 
måndag den 1 juli 2014.

Handelsbeteckningen kommer att vara AXON. 
ISIN-kod för aktien är SE0005934452.
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Handel i aktien 
AktieTorget är ett värdepappersinstitut och driver en handelsplattform som benämns MTF (Multi-
lateral Trading Facility). AktieTorget tillhandahåller ett effektivt aktiehandelssystem (INET Nordic), 
tillgängligt för banker och fondkommissionärer anslutna till Norex-börserna. Det innebär att den som 
vill köpa och sälja aktier som är noterade på AktieTorget använder sin vanliga bank eller fondkom-
missionär. Aktiekurser från bolag på AktieTorget går att följa i realtid på www.aktietorget.se samt hos 
de flesta Internetmäklare och på hemsidor med finansiell information. Aktiekurser finns även att följa 
på Text-TV och i dagstidningar. Aktierna i Axonkids AB kommer att bli föremål för handel på AktieTor-
get under juni 2014 under förutsättning att emissionen genomförs och att Bolaget uppfyller AktieTor-
gets spridningskrav.
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Välkommen som aktieägare
För snart fem år sedan grundade jag tillsammans 
med Tony Broberg Axonkids AB. Båda hade vi lång 
erfarenhet från bilbarnstol-branschen. Jag såsom 
säljare och försäljningschef inom Brio-koncernen 
och Tony Broberg som försäljnings ansvarig för 
Europamarknaden på IMMI. IMMI är en stor leve-
rantör av bälten inom bilbarnstolsbranschen.  Vi 
såg båda att det fanns mycket mer att göra för att 
utveckla bilbarnstolen och öka barnsäkerheten. 
Fastän användandet av bilbarnstolar går många 
år tillbaka i tiden och branschen får ses som 
relativt mogen domineras den av ett antal stora 
internationella företag.

De första åren gick åt för att utveckla en hel familj 
bilbarnstolar för att täcka barnens behov från 
nyfödd upp till cirka 12 år. Genom intensivt arbete 
hade vi till sommaren 2011 utvecklat bilstols-
programmet så att vi kunde gå ut på marknaden. 
Väl ute togs våra stolar emot med stor uppskatt-
ning, dels för att de var betydligt enklare att 
montera fast i bilen, dels för att de gav barnet ett 
bättre skydd än tidigare.

I Sverige ligger vi före stora delar av världen då 
det gäller att sätta fast barnen bakåtvänt i bilen. 
Det finns många undersökningar som visar att 
ett barn färdas fem gånger säkrare genom att 
åka bakåtvänt. Nu börjar det hända saker ute i 
världen. Bland annat skärper EU sina rekommen-
dationer om att barn ska åka bakåtvänt upp till 15 
månaders ålder, vilket de oftast inte gjort tidigare. 
För oss som ett svenskt företag underlättas för-
säljningen på många marknader just genom att 
vi kan hänvisa till den svenska traditionen att åka 
bakåtvänt som barn.

Förutom att sälja våra stolar på den nordiska 
marknaden har vi börjat en internationell försälj-
ning till vissa utvalda länder. Det gäller främst 
Tyskland, England och Spanien. Dessutom har vi 
en agent i Kina som har påbörjat försäljningen och 
en agent i Nya Zeeland som också börjat etablera 
sig på marknaden. I Kina händer något mycket 
intressant i och med att det från och med 2014 
finns en lag som föreskriver att barn skall åka i bil-
barnstol upp till 4 års ålder jämfört med tidigare 
där inget krav på bilbarnstolar fanns. 

I Europa har vi avvaktat med att etablera oss i yt-
terligare länder, då vi ser det som väldigt viktigt 
att vi sköter våra åtaganden mot agenterna och 
distributörerna på ett bra sätt. Vårt stora pro-
blem hitintills har varit att kunna leverera i den 
takt som stolarna efterfrågas.

Vi har själva fram till för något år sedan finansie-
rat utvecklingen och uppbyggnaden av företaget 
med egna medel. Med den ökande försäljningen 
binder vi allt mer kapital då produkterna tillver-
kas i Kina och måste betalas innan leverans. Av 
den anledningen gick Andreas Finke in som ny 
delägare för något år sedan, men med en försälj-
ningstillväxt på mellan 50 och 100 procent per år 
krävs det ytterligare kapitaltillskott för att stärka 
rörelsekapitalet. Av den anledningen genomför vi 
föreliggande nyemission.

Vi i Axonkids välkomnar dig som aktieägare och 
kommer att notera Bolagets aktier på AktieTor-
get så att du när som helst kan köpa fler aktier 
eller sälja de du har. Själv tror jag att det kan bli 
en mycket intressant resa på aktiemarknaden, 
då Bolaget har förutsättningar att utvecklas 
väldigt bra. Den marknad vi är inne på med våra 
produkter är jättestor och vi har bara börjat att 
nosa på den. Dessutom så växer marknaden för 
vart år, både för att människor får upp ögonen 
för att det går att skydda barnen i bilen på ett 
mycket bra sätt, men också för att allt fler i värl-
den får råd att göra det.

Hälsar dig därför välkommen att teckna aktier i 
Axonkids. 

Tony Qvist  
VD i Axonkids AB
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Axonkids AB är ett bolag i stark tillväxt. De se-
naste åren har Bolaget vuxit med närmare 100 
procent per år. Styrelsen bedömer att tillväxten 
de närmaste åren kommer att vara cirka 50 pro-
cent per år. 

Bolagets bilbarnstolar är utvecklade i Sverige 
men tillverkas i Kina och fraktas till Europa per 
båt. Då de kinesiska tillverkarna kräver betalning 
vid leverans binder hela varuflödet mycket kapi-
tal, vilket är extra kännbart vid så kraftig omsätt-
ningstillväxt. För att Bolaget ska kunna fortsätta 
att växa och ta marknadsandelar på befintliga 
marknader, men även ha möjlighet att söka 
nya marknader, krävs kapitaltillskott för att öka 
rörelsekapitalet.

Bakgrund och motiv till nyemissionen
Styrelsen för Axonkids AB har beslutat att ge-
nomföra en publik nyemission och att därefter 
notera Bolagets aktie på AktieTorget. Beslutet 
togs med stöd av de beslut som togs på årsstäm-
man i Axonkids AB den 11 april 2014. Skälet för 
att genomföra nyemissionen är att öka rörelse-
kapitalet för att säkerställa Bolagets möjligheter 
till tillväxt. Emissionen vänder sig till såväl priva-
ta som institutionella investerare. 

Bakgrund till nyemissionen och framtida kapitalbehov
Föreliggande nyemission kommer att tillföra 
Bolaget 6 miljoner kronor före emissionskostna-
der. Emissionskostnaderna beräknas till 500 000 
kronor.

För den eventualitet emissionen inte skulle bli 
fulltecknad kan det bli så att Bolaget får begrän-
sa tillväxten framförallt genom att senarelägga 
etableringar på nya marknader, jämfört med vad 
som annars kan ske.

Rörelsekapitalförklaring
Utan nyemissionen kan Axonkids ändå fullgöra 
sina förpliktelser mot leverantörer och kreditgi-
vare, men Bolaget har svårt att tillgodose efter-
frågan på produkter i den takt som marknaden 
efterfrågar.

Styrelsen bedömer att genom föreliggande ny-
emission täcks kommande rörelsekapitalbehov 
under de kommande 12 månaderna.

Framtida kapitalbehov
Styrelsen för Axonkids bedömer att Bolaget inte 
kommer att behöva förstärka rörelsekapitalet 
under de närmaste två åren, givet nuvarande 
planer på marknadsbearbetning.  Vid fortsatt 
kraftig expansion kan Bolaget dock hamna i en 
situation där ytterligare rörelsekapital kan un-
derlätta tillväxten. 
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Axonkids AB
Axonkids AB är ett publikt aktiebolag och bedri-
ver verksamhet under denna associationsform, 
vilken regleras av aktiebolagslagen. Bolaget 
bildades i Sverige och registrerades 2009-10-15 
med organisationsnummer 556791-1887. Den 
ursprungliga firman var Startplattan 135715 
AB. Nuvarande firma Axonkids AB registrerades 
2009-11-27.

Bolaget ska bedriva tillverkning och handel med 
produkter för barn såsom säkerhetsprodukter, 
leksaker och möbler samt därmed förenlig verk-
samhet.

Bolaget är under anslutning till Euroclear (VPC), 
vilket innebär att det är Euroclear Sweden AB 
som kommer att föra Bolagets aktiebok. Bolagets 
säte är Mölndals kommun, Västra Götalands län.

Bolaget har inte varit part i några rättsliga 
förfaranden eller skiljedomsförfaranden (inklu-
sive ännu ej avgjorda ärenden eller sådana som 
Bolaget är medveten om kan uppkomma) under 
de senaste tolv månaderna, och som nyligen haft 
eller skulle kunna få betydande effekter på Bola-
gets finansiella ställning eller lönsamhet.

Årsredovisningar och bolagsordning kan bestäl-
las i pappersform från Bolaget eller hämtas från 
Bolagets hemsida:

Axonkids AB
Norra Ågatan 38
431 37  MÖLNDAL
Tel  0704-56 67 33
E-post: info@axonkids.se
Hemsida: www.axonkids.se
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Axonkids utvecklar, tillverkar och säljer bilbarn-
stolar för den internationella marknaden som 
bygger på den svenska traditionen och säker-
hetstänkandet om att barn ska färdas bakåtvän-
da i bilen när de är små. Bilbarnstolarna ska vara 
i den tekniska och säkerhetsmässiga framkanten 
och vara prismässigt konkurrenskraftiga.

Verksamhet
Axonkids utvecklar, tillverkar och säljer bilbarn-
stolar. Axonkids bilbarnstolar är framtagna i linje 
med den skandinaviska filosofin, att bakåtvänt 
är säkrast! Fördelarna med det bakåtvända 
åkandet är väl dokumenterat och att barn skall 
åka bakåtvänt är en självklarhet på den nordiska 
marknaden. Till skillnad från konkurrenterna, så 
har Axonkids all sin utveckling och konstruktion i 
Sverige. 
De första stolarna som Axonkids konstruerat och 
tillverkat presenterades på marknaden försom-
maren 2011. Nu har Axonkids under varunamnet 
Axkid ett helt produktprogram med en bilstol för 
varje ålderskategori. Bolaget har nu etablerat sig 
utanför den nordiska marknaden för att bredda 
sitt kundunderlag i flera länder såsom t.ex. Tysk-
land, Spanien och England.

Tillverkning och leverantörer                                  
Produktion av bilbarnstolar regleras av Economic 
Commission for Europé, ECE-reglemente 44, se 
vidare sida 14. I samband med att en bilbarnstol 
godkänns så skall även produktionsanläggning-
en och dess kvalitetssystem godkännas. 

Axonkids AB:s fabrik och kvalitetssystem är god-
känd av Brittiska VCA. VCA motsvarar svenska 
Vägverket. VCA genomför regelbundet kontroller 
av fabriker och 

Affärsidé 

produktionens kvalitetssystem. Anledningen till 
att Bolaget valt att använda VCA är att de har ett 
kontor i Peking vilket underlättar godkännandet 
på plats i fabriken. 

Axonkids bedriver idag egen tillverkning genom 
ett joint venture i Ningbo, Kina. Investeringar för 
att bygga upp fabriken och få den certifierade en-
ligt ECE R/44 har redan tagits och ger ett starkt 
utgångsläge inför framtiden. Mycket arbete har 
lagts ned på att säkerställa kvalitet och leverans-
förmåga. Bland annat har ett skanningssystem 
införts för att få 100-procentig kontroll på till-
verkningsprocessen. Verktyg för tillverkning av 
bilbarnstolarna har också tillverkats på plats och 
finns redan i tillverkningsanläggningen. Verkty-
gen ägs av Axonkids. 

Axonkids samarbetar idag med ett antal leve-
rantörer där amerikanska IMMI är den största. 
IMMI är en världsledande leverantör av säker-
hetsprodukter inom flera branscher. Samarbetet 
med IMMI ligger till grund för en del av Axonkids 
innovationer. Samarbetsavtal och sekretessav-
tal finns vilket borgar för ett långt och fruktbart 
samarbete med denna mycket starka partner 
inom säkerhet.

Utöver detta har Axonkids samarbete med bland 
annat Holmbergs Childsafety Holding AB som 
levererar bilbarnstolskomponenter. 

Axonkids utvecklar, tillverkar och säljer bilbarnstolar för den internationella marknaden som bygger på den 
svenska traditionen och säkerhetstänkandet om att barn ska färdas bakåtvända i bilen när de är små. Bilbarn-
stolarna ska vara i den tekniska och säkerhetsmässiga framkanten och vara prismässigt konkurrenskraftiga.
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2009
Axonkids startas av Tony Broberg och Tony Qvist i 
november. 

2010
Det första verksamhetsåret i Bolaget består av 
ett intensivt arbete med produktutveckling för 
att få en så komplett portfölj av bilbarnstolar 
som möjligt.

Mycket av utvecklingsarbetet sker i Kina och i 
Sverige. I USA sker dessutom ett utvecklingsarbe-
te tillsammans med den amerikanska bältes- och 
låstillverkaren IMMI. Deras patenterade lösning 
för självåtdragande underförankringsband an-
passas för Axonkids bilbarnstolar.

2011
I juni presenteras den nyutvecklade produktport-
följen och de första bilbarnstolarna säljs. Försälj-
ningen sker framförallt i de nordiska länderna.

Omsättningen det första året med försäljning 
uppgick till 3,9 miljoner kronor.

2012
Stolen Minikid utvecklas och erhåller ett ECE 
R/44-godkännande. Stolen har utvecklats för att 
passa i mindre bilar och är plusmärkt för barn 
upp till 25 kilo. Se sida 14.

Axonkids deltog för första gången på barntillbe-
hörsmässan i Köln. Distributionsavtal sluts för 
flera europeiska länder.

Bilbarnstolar såldes för 10,2 miljoner kronor 
under året.

2013
Minikids lanseras som en ny bilbarnstol från 
Axonkids.

Bakåtvänt åkande för barn i lägre åldrar slog 
igenom på den europeiska marknaden genom 
införandet av I-size reglementet.

Bolaget deltog på Kölnmässan för andra gången 
och Minikid fick stor framgång.

Försäljningen av bilbarnstolar uppgick till knappt 
20 miljoner kronor.

2014
Axonkids har budgeterat en omsättning på 34 
miljoner kronor för helåret. Efter tre månader 
ligger bolaget strax över budgeten.

Händelser i företagets utveckling
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Produktsortiment
Under de fem år Axonkids har varit verksamt har 
Bolaget utvecklat en hel produktfamilj av bilbarn-
stolar för barn i alla åldrar som sträcker sig från 
0-36 kg, vilket innebär stolar för barn i åldrarna 
0-12 år. 

Produktutvecklingen är bekostad med egna 
medel. En bilbarnstol har en normal produktlivs-
cykel runt 15 år, vilket innebär att bolaget inte 
behöver göra några större investeringar i produk-
tutveckling de närmaste åren.

Förutom bilbarnstolar tillkommer ett antal tillbe-
hör i form av t.ex sparkskydd och solskydd mm, 
vilka Bolaget också distribuerar och säljer. Pro-
duktprogrammet består av följande stolar som 
är godkända i enlighet med ECE R44 rev 04 och 
säljs under varumärket Axkid:

 

Babyfix 0-13 kg 
Axkid Babyfix ger det nyfödda barnet det bästa 
skyddet i bilen med sitt fempunktsbälte och höga 
sidoskydd. Bekvämligheten ökar också genom 
mjuka axelmuddar och bekväm nackkudde. Fem-
punktssele som justeras med enhandssträckare 
för maximal säkerhet. Babyfix är ett av markna-
dens lättaste babyskydd. Babyfix kan monteras 
på en Isofix-bas för enklare montering i bilen.

 

Duofix 9-18 kg med Isofix 9-25 kg med bilens 
3-punkts bälte
Axkid Duofix är ledande inom bilbarnstolsut-
vecklingen med sitt integrerade självjusterande 
fempunktsbälte och den speciella vick-funktionen 
som sträcker de främre förankringsbanden till 
optimal inspänning Detta är innovationer som är 
patenterade av IMMI, men Bolaget har licens att 
använda under obegränsad tid. Stolen kan an-
vändas både för bakåt- och framåtvänd åkning, i 
bilar både med och utan Isofix.

 
 
Kidzone 9-25 kg
Axkid Kidzone är en av marknadens mest flexi-
bla kombistolar utrustad med det patenterade 
självjusterande fempunktsbältet och extra långt 
stödben. Stolen kan användas både bakåt- och 
framåtvänd. 
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MiniKid 9-25 kg 
Axkid Minikid är utformad för säkert bakåtvänt 
åkande i både små och stora bilar. Stolen tar 
liten plats i bilen. Den är försedd med ett långt 
stödben och självspännande förankringsband 
som gör monteringen enkel. MiniKid har även en 
Plusmärkning, se nästa sida.
 

Keezone 15-36 kg
Axkid Keezone är en framåtvänd bilbarnstol 
som är säker och stabil för barn mellan 15 och 
36 kg. Den anpassar sig både efter det åkande 
barnet och bilens stol, vilket borgar för optimal 
säkerhet. Kreezone växer med barnet då rygg-
stödet kan demonteras och då användas som 
bälteskudde.

Dallas 15-36 kg 
Axkid Dallas är en framåtvänd bilbarnstol som 
är säker och stabil för barn mellan 15 och 36 kg. 
Nackstödet på stolen kan justeras för att an-
passas till barnets längd. Tack vare den smidiga 
designen tar sig barnet lätt i och ur stolen själv. 
Även Dallas kan användas som bälteskudde. 

Mate 15-36 kg
Axkid Mate bälteskudde gör att bilens trepunkts-
bälte får rätt placering på barnets kropp. Mate är 
en lätt och smidig kudde som är enkel att ta med 
på resa. 
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Ett E-godkännande krävs för att en bilbarnstol 
ska få säljas på den europeiska marknaden. 
Godkännandet styrs av ECE-reglemente 44, Eco-
nomic Commission for Europé. För närvarande 
testas skyddsanordningarna enligt den senaste 
revision 4, ECE R 44 rev 04. Ett godkännande blir 
automatiskt gällande i alla de länder som accep-
terar reglementet. Förutom de europeiska län-
derna gäller godkännandet bland annat  i Indien, 
Kina och Japan.

Provning för godkännande enligt ECE-reglemen-
tet 44 rev 04 utgår från olika viktgrupper. Mer 
praktiskt är att associera en ålder till gruppen, 
vilket brukar göras enligt följande:

•	 Grupp	0.	0-10	kg	eller	ca	0-1	år
•	 Grupp	0+,	0-13	kg	eller	ca	0-1½	år
•	 Grupp	1,	9-18	kg	eller		ca	1-3	år
•	 Grupp	2,	15-25	kg	eller	ca	3-6	år
•	 Grupp	3,	22-36	kg	eller	ca	6-10	år

Transportstyrelsen utfärdar E-godkännanden 
efter provning hos Statens Väg- och Transport-
forskningsinstitut, VTI, för de stolar som testas i 
Sverige. Samtliga Axonkids stolar är testade av 
VCA i England, motsvarande vägverket i Sverige, 
och godkända enligt ECE R 44 rev 04.

Plustest
Plustest är ett kompletterande test som görs på 
stolar avsedda för den svenska marknaden. Alla 
plustestade stolar är E-godkända för montering 
på samtliga platser i bilen. En plustestad stol 
garanterar att barnet inte utsätts för livshotande 
höga nackkrafter vid en frontalkollision.  

Plustestet mäter de krafter som barnets nacke 
utsätts för vid en frontalkollision. Någon liknande 
test görs inte i övriga Europa och ingår inte heller 
i E-godkännandet. En E-godkänd stol uppfyller 
alla krav som ställs för att få säljas i Europa och 
Asien, men en stol som klarat plustestet ger bar-
net en extra säkerhet.

Plustestet genomförs av VTI, men till skillnad 
från E-godkännandet är märkningen frivillig. 

Det är upp till tillverkaren att låta testa stolen för 
Plusmärkning. Plusmärkningen omfattar bil-
barnstolar i grupp 1 och 2, vilket innebär att det 
omfattar barn mellan 1 och 6 år och väger mellan 
9 och 25 kg.

Plustestet är framtaget för att öka säkerheten för 
barn i bil men även för att göra valet av bilbarn-
stol lättare och minimera riskerna för felanvänd-
ning, eftersom en plustestad stol kan monteras 
på samtliga platser i bilen. Kraven i Plus-testen är 
så hårda att en framåtvänd bilbarnstol inte klarar 
av dem.

Av Axonkids produktsortiment har Minikid ge-
nomgått ett plustest.

I-size
Den 9 juli 2013 trädde nya regler för bilbarnstolar 
ikraft. De nya reglerna föreskriver striktare reg-
ler för hur länge barn ska åka bakåtvänt. De nya 
reglerna FN r 129, I-size, kommer med tiden att 
ersätta ECE R 44 rev 04. Standarden fastställs av 
ECE som är ett FN-organ med säte i Genève som 
utvecklar standard för fordon och allt som har 
med fordonstrafik att göra.

R129 gäller för både bil och bilbarnstolar, där 
I-size ännu så länge endast är ett komplement till 
R44. Den första delen av standarden som nu är 
antagen gäller endast bilbarnstolar som använ-
der ISOFIX-fästen.

Grundtanken i I-size är att en bilbarnstol som 
uppfyller I-size alltid ska gå att montera i en I-size 
bil. Den första fasen av standarden gäller  alla nya 
bilar från och med 2013, vilka ska vara utrustade 
med ISOfix-fästen och biltillverkarna ska märka 
ut var monteringsplatsen finns med en ny I-size 
logga.

Säkerhetskrav på bilbarnstolar
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Enligt I-size reglementet, Fas 1, gäller även att 
barn ska åka bakåtvänt tills de är 15 månader 
gamla. I-size innehåller därför kravet att stolar 
inte ska kunna användas framåtvänt av barn 
som är yngre än 16 månader. Det kravet får 
ingen betydelse i Sverige, men det är ett steg 
framåt för resten av Europa där det tidigare varit 
möjligt att godkänna och använda bilbarnstolar 
framåtvänt för barn från 9 kilos vikt.

ADAC
ADAC är en motororganisation i Tyskland som 
grundades 1903 och som har mer än 18 miljoner 
medlemmar, vilket gör den till Europas största 
motororganisation. ADAC arbetar aktivt med att 
öka trafiksäkerheten både gällande vägnätet, 
bilar och produkter relaterade till bilåkandet.

ADAC genomför regelbundet tester av bilbarnsto-
lar. Dessa tester är så kallade övervåldstester där 
bilbarnstolen utsätts för krafter motsvarande en 
frontalkrock i 180 km/tim. Den enda stolen från 
Axonkids som har testats av ADAC är Kidzofix där 
det visade sig att Isofix-armarna inte höll måttet. 
Tack vare det egenutvecklade spårningsprogram-
met som Axonkids har i tillverkningen kunde 
det snabbt konstateras att det rörde sig om 1 
135 stolar som gått ut i handeln med de svaga 
Isofix-armarna. På cirka en månad hade Bolaget 
bytt ut de felande komponenterna under hösten 
2013, vilket dock medförde kostnader för Bolaget 
på cirka en miljon kronor.

Att Bolaget snabbt och resolut åtgärdade de 
defekter som visade sig när stolarna utsattes 
för påfrestningar som ligger långt över vad 
trafiksäkerhetsmyndigheter ställer som krav vid 
godkännande av bilbarnstolar fick ett mycket 
positivt gehör hos de återförsäljare och kunder 
som hade köpt stolarna. Styrelsen gör därför 
bedömningen att fadäsen inte får några lång-
siktigt negativa konsekvenser för försäljningen. 
Snarare tvärt om, då ledningen gjorde vad de 
kunde för att rätta upp situationen.

I övrigt var ADAC mycket nöjda med Kidzofix-sto-
len och gav den mycket beröm för sitt utförande. 
En ny test av den nya uppgraderade versionen 
av stolen, Duofix, kommer att göras under våren 
2014 och då med Isofix-armar som uppfyller 
kraven. 

ADAC är ingen myndighet som godkänner pro-
dukterna utan är en motororganisation med 
stora resurser som utför bland annat tester på 
bilbarnstolar åt konsumentorganisationer. Test-
erna utförs med betydligt större belastning på 
produkterna än vad som krävs för typgodkän-
nande vid försäljning inom EU. 
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Axonkids måtto är att barn i de lägre åldrarna 
ska åka baklänges i bilen för att undvika skador 
vid en kollision.  Det är anledningen till att Bola-
get har utvecklat några av marknadens absolut 
bästa produkter för föräldrar att montera i bilen 
och för barn att sitta i under färd.

De stolar som sitter i bilen och alla de skydds-
system såsom bälten och krockkuddar, är an-
passade och dimensionerade för vuxna. Därför 
behövs specialprodukteter för att barnen ska åka 
säkert. Det är inte bara för att de är mindre utan 
även bräckligare och har andra proportioner än 
vuxna. Barnen är ofta mer utsatta vid en krock 
och behöver särskilda skydd i form av babyskydd, 
bilbarnstol eller bältesstol alternativt kudde, 
beroende på barnets ålder.

Vad säger lagen?
•	Svensk	lag	reglerar	att	alla	som	åker	i	bil	ska	
använda bilbälte, både i framsäte och baksäte.

•	Barn	som	är	kortare	än	135	cm	ska	dessut-
om använda särskild skyddsutrustning så som 
babyskydd, bilbarnstol eller bältesstol alternativt 
bilbarnkudde.

•	Barn	som	är	yngre	än	tre	år	får	inte	färdas	i	en	
personbil eller lastbil utan särskild skyddsanord-
ning, annat än vid tillfällig kortare taxiresa. Vid 
färd i taxi får barnet inte åka i framsätet.

•	Föraren	ansvarar	för	att	passagerare	som	
är under 15 år använder bilbälte eller annan 
skyddsanordning.

Barn i bilen
•	Skyddsanordningen	ska	vara	typgodkänd.

•	Skyddsanordningen	ska	vara	lämplig	för	barnet	
samt monterad och användas som den är av-
sedd.

•	Barn	får	inte	sitta	vid	aktiv	krockkudde	på	pas-
sagerarsidan.

Barn skall åka bakåtvänt
Redan på 1960-talet upptäckte svenska forskare 
fördelarna med att små barn åker bakåtvända 
om det skulle inträffa en kollision. Av den anled-
ningen finns det inte i Sverige några framåtvända 
bilbarnstolar för barn under 3 år på den svenska 
marknaden, vilket har gett mycket bra resultat i 
olycksstatistiken. Sverige är idag världsledande 
vad det gäller att skydda barn i bilen, något som 
andra länder har fått upp ögonen för. Det har lett 
till att EU har infört nya regler som stipulerar att 
barn ska åka bakåtvänt.

Krocktester visar att påfrestningen på nacken vid 
färd i bakåtvänd bilbarnstol endast är en fem-
tedel jämfört med för den som åker i en fram-
åtvänd bilbarnstol vid en krock.

Huvudet på ett barn är oproportionerligt tungt, 
rygg och nacke är dåligt utvecklade. Samma gäl-
ler för barnens reflexer och reaktionstid. Vid en 
kollision i en framåtvänd bilbarnstol riskerar bar-
nets huvud att utsättas för ett extremt framkast 
som ger en stor belastning på nacke och huvud. 
Dessutom är risken stor att barnet skadas när 
det slår i framsäte eller andra inredningsdetaljer.
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Axonkids bilbarnstolar är framtagna i linje med 
den skandinaviska filosofin att bakåtvänt är 
säkrast. Fördelarna med det bakåtvända åkan-
det är väl dokumenterat och att barn skall åka 
bakåtvänt är en åsikt Bolaget och hela bran-
schen delar och verkar för. 

De båda grundarna till Axonkids hade när de 
startade bolaget med sig många års erfarenhet 
från branschen och hade sett många saker som 
skulle gå att förbättra genom att utveckla helt 
nya produkter. Av den anledningen har Axonkids 
bilbarnstolar en hel del finesser som de är en-
samma om på marknaden. Några av dessa är:
 

•	Extra	långt	stödben,	vilket	möjliggör	installa-
tion även i större bilar såsom minivans och vans.

 

•	Stolen	har	ett	självjusterande	nackstöd.	Genom	
att dra i bältet justeras höjden på nackstödet och 
bältet till lämplig höjd för barnet.
 

 

•	Självåtdragande	underförankringsband	för	
enkel och säker installation av stolen i golvet. 
Genom att bara vicka på stolen sträcks banden 
upp till lämpligt dragmoment.

 

•	Infällbara	Isofix-armar	som	möjliggör	installa-
tion av stolen i bil med eller utan Isofix-fästen.

Unika detaljer på Axonkids bilbarnstolar



18

Axonkids bedrev de första åren försäljning främst 
på de nordiska marknaderna. 
 
          

År 2012 gick ca 70 procent av försäljningen till 
den nordiska marknaden, 25 procent utgjordes 
av försäljning i övriga EU och 5 procent försäl-
jning i övriga världen.

 

         
 

Under det senaste året har det skett en markant 
ökning av försäljningen på marknaderna utanför 
Norden.  2013 utgjorde den nordiska marknaden 
hälften av omsättningen, trots att den ökade 
i kronor. Försäljningen i övriga EU utgjorde ca 
40 procent av omsättningen och övriga världen 
knappt 10 procent.

På den nordiska marknaden har Bolagets bil-
barnstolar tagit en marknadsandel på cirka 10 
procent under de drygt tre åren Bolaget varit 
verksamt. Att försäljningen främst varit kon-
centrerad till den nordiska marknaden beror 
givetvis på att det är Bolagets hemmamarknad, 
men även det faktum att medvetenheten kring 
barnsäkerhet i bil är stor i dessa länder och att 
det finns en tradition av att använda bakåtvända 
bilbarnstolar. 

I stora delar av Europa har det inte varit så 
stort fokus på barnsäkerhet och bilbarnstolarna 
har varit konstruerade för att barnen ska sitta 
framåtvänt. Detta börjar nu förändras då flera 

studier visar på de stora fördelarna med att åka 
bakåtvänt i bilen längre upp i åldern vilket man 
har tagit till sig även utanför de nordiska länder-
na. Referenser till detta kan hittas hos Folksam 
eller NTF. 

För att främja denna utveckling kommer det 
att antagas ett nytt gemensamt EU-regelverk 
kallat I-size där kraven på en framtida europeisk 
bilbarnstol sätts upp. Det nya regelverket ger 
Axonkids en stor möjlighet att komma in på de 
större europeiska marknaderna då tidigare fab-
rikanter av bilbarnstolar propagerat för framåt-
vänt åkande. 

När konsumenterna efterfrågar högre säkerhet 
för sina barn i bilen har ett svenskt företag som 
erbjuder bilbarnstolar för bakåtvänt åkande en 
hög trovärdighet. Till följd av ändrade regelverk 
och en hög trovärdighet räknar Axonkids med 
att kunna öka försäljningen markant på den 
europeiska marknaden. Av den anledningen har 
Bolaget utvecklat en speciell bilbarnstol med lite 
mindre mått som är anpassade för den lite min-
dre storlek på bilparken som föreligger i sydeuro-
peiska länder. 

Axonkids har goda möjligheter att öka försälj-
ningen kraftigt i Europa då det som helhet föds 
ca 5,3 miljoner barn där, vilket ska jämföras 
med 289 000 barn i Norden per år. Axonkids har 
idag påbörjat en expansion till Europa genom 
att knyta till sig ett antal återförsäljare i utvalda 
länder. Men den stora möjligheten ligger i att po-
sitionera sig för ett bakåtvänt åkande för barn i 
lägre åldrar nu när I-size reglementet börjat gälla 
i Europa. Axonkids har ett försprång eftersom 
Bolaget har erfarenhet av att bygga bakåtvända 
stolar, som har varit unikt för Norden, då övriga 
Europa av tradition låtit barnen åka framåtvänt.

Detta ger Axonkids möjligheten att fortsätta sin 
expansion och växa i omsättning och marknad-
sandelar. Med större etablering på de europeiska 
marknaderna så kan omsättningen ökas dras-
tiskt på grund av den större volymen, se tabell 
nedan som beskriver barnafödandet i Norden 
och övriga prioriterade marknader;
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Norden 
  Födslar per år     Volym per år
Sverige  109.000         55.000
Norge    60.000         30.000
Danmark   60.000         30.000
Finland   60.000        30.000
Totalt             289.000      145.000

Övriga prioriterade marknader
             Födslar per år      Volym per år
Tyskland    700.000      350.000
Spanien    510.000      255.000
England    600.000      300.000  
Totalt  1.810.000      905.000

Marknadsundersökningar visar att hälften av alla 
nyfödda barn får ett nytt babyskydd och en ny 
bilbarnstol, därav volymberäkningarna ovan. 

Prioriterade marknader för Axonkids utanför 
Norden är för närvarande Tyskland, Spanien 
och England då Axonkids i dagsläget har goda 
kontakter med distributörer och återförsäljare 
i dessa länder, samtidigt som det är länder där 
säkerhetstänkandet är på frammarsch. Distribu-
törerna i dessa länder köper i vissa fall hela con-
tainers som levereras direkt från fabriken i Kina.

Axonkids har efter tre års verksamhet uppnått en 
marknadsandel i Sverige på 10 %, vilket motsva-
rar en försäljning om 5 500 stolar per år. Kan 
en liknande lansering göras i Tyskland men nå 
upp till endast 5 % av marknaden når Axonkids 
en volym på 17 500 stolar per år. Motsvarande 
i Spanien skulle ge en volym på 12 500 stolar 
och i England 15 000 stolar per år. Det finns en 
stor potential på den europeiska marknaden och 
intresset samt kunskapen kring det bakåtvända 
åkandet har ökat mycket under det senaste året.

Marknaderna utanför Europa som Axonkids har 
sålt i större volym till utgörs framförallt av Nya 
Zeeland och Kina. I Nya Zeeland har Bolaget fått 
kontakt med en mycket duktig distributör som 
har börjat lanseringen av stolarna på markna-
den.

  Källa: IC marketing tracking safety seats in Eu-
ropé, John Mikulski.

Likaså har Axonkids kontakt med en distributör i 
Shanghai, Kina, som har ett mycket bra kontakt-
nät i branschen och som har börjat sälja stolarna 
på marknaden. Försäljningen underlättas av nya 
regler vad gäller bakåtvänt bilåkande för barn i 
provinsen.

Under våren ska Axonkids delta på ett större 
konvent gällande säkerhet i Kina. Bolaget är 
speciellt inbjudet av Volvo för att presentera det 
nordiska säkerhetsarbetet för barn i bilen. 

Återförsäljarnätverket i Norden
I Sverige säljs Axonkids produkter i cirka 100 
butiker. Dessa servas av två fristående säljbolag 
med lång erfarenhet i branschen. 

Axonkids bilbarnstolar ingår även i PeBe’s sorti-
ment. PeBe är en av Sveriges ledande grossister 
av fordonstillbehör och säljer till biltillbehör-
saffärer i hela landet.

I Danmark har Trille Barnvagnar agenturen för 
Axonkids produktsortiment och distribuerar bil-
barnstolarna till återförsäljare.

I Norge har företaget Four Child motsvarande 
agentur för Axonkids produkter. Four Child 
distribuerar även Easy Grow och Easy Walker i 
landet.

Återförsäljare i Tyskland, Spanien och England
I Tyskland har Axonkids funnit en mycket bra 
återförsäljare och distributör i Klaus Bendorf.  
Klaus har tidigare varit ansvarig för och byggt 
upp försäljningen av Emmaljunga Barnvagnar 
på den tyska marknaden under 12 år. Likaså har 
han introducerat Trille barnvagnar från Danmark 
i Tyskland.

På den spanska marknaden är det Independent 
Marketing SL som har ansvaret som distributör. 
Bolaget som drivs av ett par svenska entre-
prenörer har sedan 15 år tillbaka varit dis-
tributörer åt Babybjörn och Baby Dan i Spanien.

I England har Axonkids slutit avtal med Securatot 
om distribution av bilbarnstolar. Securatot är en 
av de ledande aktörerna inom branschen på den 
brittiska marknaden.



20

Den nordiska marknaden för bilbarnstolar utgörs 
av en handfull konkurrenter till Axonkids. De 
främsta på marknaden är Britax, Akta, Maxi Cosi, 
Besafe, Brio och Cybex. Britax är den domineran- 
de aktören , där även varumärket Römer ingår i 
Britax. Marknadsandelen för Britax uppgår till 31 
procent, Akta 22 procent, Maxi Cosi 15 procent, 
Besafe 14 procent, Brio 6 procent, Cybex 4 pro-
cent, att jämföra med Axonkids 10 procent av 
marknaden. 

I Europa är läget annat då de största aktörerna 
främst är Britax och Maxi Cosi. Axonkids borde ha 
en stor möjlighet att slå sig in på den europeiska 
marknaden då Bolaget innovativa bilbarnstolar 
med självjusterande bälte och självåtdragande 
förankringsband rönt stora framgångar redan 
på den nordiska marknaden. Detta kombinerat 
med de nya kraven inom Europa gör tidpunkten 
lämplig för en introduktion på den Europeiska 
marknaden. 

Axonkids innovativa produkter är idag steget före 
konkurrenterna med bland annat sitt självjuste- 
rande bälte och nackstöd, samt 

möjligheten att användas både i en bil utrustad 
med Isofix och i bilar utan Isofixfästen. Dessa 
funktioner är unika för Axonkids. 

Priskonkurrens
Axonkids strävar efter att leda utvecklingen och 
vara ett premiummärke, vilket leder till att pris-
bilden för Bolagets produkter ligger i det högre 
segmentet. Kvalitet och materialval görs för att 
avspegla och nå upp till den premiumkänsla som 
skall förmedlas, vilket även ger en något högre 
tillverkningskostnad. Etableringen som premium-
märke ger dock möjligheten att kunna prissätta 
produkterna därefter.

I Norden ligger Besafe i ett högre prisspann än 
Axonkids, med produkter till konsumentpriser 
över 4 000 kronor. Axonkids rekommenderade 
priser går upp till 4 000 kronor. Britax och Akta 
har produkter upp till cirka 3 200 kronor medan 
Brio har en mer lågprisorienterad strategi med 
produkter i prisnivå upp till 2 800 kronor per 
bilbarnstol.

Konkurrenter
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Strategier och mål
Strategi
Axonkids har för avsikt att i första hand växa 
på de prioriterade marknaderna, vilket innebär 
Norden, Tyskland, England och Spanien, för att 
säkerställa att leveranser till dessa kan ske på 
ett fullgott sätt. I takt med att Bolagets leverans-
förmåga växer kommer de prioriterade markna-
derna att utökas med ytterligare länder i Europa 
och därefter i andra delar av världen. 

Valet av nya prioriterade marknader görs utifrån 
vilka som bedöms som mest mogna för Bolagets 
produkter och där det går att finna lämpliga dist-
ributörer och agenter. 

Finansiella mål
Axonkids har som mål att växa omsättningsmäs-
sigt med minst 50 procent per år de närmaste 
åren. 

Omsättningen ska kunna växa i denna takt 
genom en fortsatt fokusering på de prioriterade 
marknaderna och fördjupa relationerna med de 
befintliga distributörerna på dessa marknader. 
På sikt ska Bolaget successivt addera fler priori-
terade marknader.

Axonkids har som mål att under 2014 nå en 
vinstmarginal på 10 procent, för att sedan med 
ökad omsättning nå 15 procent. Att nå en vinst- 
marginal på 15 procent bedömer styrelsen vara 
möjlig när omsättningen ökat till över 50 MSEK 
per år.

Utdelningspolicy
Bolaget har inte under tidigare år lämnat någon 
utdelning till aktieägarna. Framtida utdelnings- 
policy bestäms då kassaflödet från verksamheten 
är positivt och Bolaget har resurser att lämna 
utdelning till ägarna.

Marknadspotential
I Sverige har Axonkids med sina bilbarnstolar 
nått en marknadsandel på cirka 10 procent 
med en omsättning som uppgår till ca 10 MSEK. 
Styrelsen bedömer det som fullt möjligt att inom 
några år nå en marknadsandel om 5 procent 
inom de prioriterade marknaderna i Europa. Om 
så skulle vara fallet utgör dessa marknader en 
potentiell omsättning på 100 MSEK. Med sam-
ma marknadsandel på övriga större europeiska 
marknader skulle omsättningen kunna dubble-
ras ytterligare en gång.
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Styrelse

Jan-Ove Petersson, f. 1952. Styrelseordförande - oberoende
Amerikansk Master of Science (Advanced Generalist Leadership Program). 
Jan-Ove har mer än 20-årig erfarenhet från ledning av multinationella un-
derleverantörsföretag till den globala bilindustrin. De senaste 10 åren har 
han som VD drivit flera stora förändringsprocesser i medelstora företag vilka 
resulterade i framgångsrika s.k turn arounds. Jan-Ove har även en mångårig 
erfarenhet från att framgångsrikt ha vidareutvecklat företag i roller som 
styrelseordförande, VD / coach / mentor.
Aktieinnehav: 20 000 aktier

Tony Broberg, f. 1958. Styrelseledamot och grundare, Produktionschef
Tony har mångårig erfarenhet av produktion. Han har i närmare 30 år 
arbetet med barnsäkerhet och inom bilindustrin. Dels i egen fabrik, dels 
inom inköp av produktion från bland annat Kina. Under 15 års tid var han 
verksam med produktion, inköp och försäljning i Kina. Tony har även varit 
ansvarig för försäljningen åt IMMI på Europamarknaden under 15 års tid. Då 
av säkerhetsbälten främst för barnstolar.
Aktieinnehav 1 630 000 aktier

Andreas Finke, f. 1961. Styrelseledamot, Ekonomiansvarig
Mångårig erfarenhet av entreprenörskap och försäljning framför allt inom 
byggbranschen. Egenföretagare sedan 1982. Har drivit egen byggfirma, 
byggvaruhandel och konsultverksamhet inom projektledning i byggsektorn. 
Andreas är anställd halvtid som administrationsansvarig.
Aktieinnehav: 1 425 000 aktier

Daniel Johansson, f. 1981. Styrelseledamot, Marknadschef
Civilingenjörsexamen inom produkt- och affärsutveckling från Chalmers 
tekniska högskola. Daniel har erfarenhet från många olika branscher och 
storlek på företag från tidigare uppdrag som konsult. Han har även arbetat 
med start-up bolag på olika nivåer. Har bland annat tidigare arbetat som 
projektledare inom Volvo-koncernen samt Teknisk chef på Parans Solar 
Lighting. Involverad i Axonkids sedan starten på olika sätt.
Aktieinnehav : 315 000 aktier

Sten-Åke Kjellstedt, f. 1949. Styrelseledamot - oberoende
Sten-Åke har mångårig erfarenhet av försäljning och marknadsföring från 
olika branscher. Därav 20 års erfarenhet av barnsäkerhet, främst av bilbarn-
stolar. Sten-Åke Kjellstedt var Nordenchef för Akta Barnsäkerhet 1995-2010. 
Arbetar sedan 2011 som konsult inom babyproduktbranschen. Är styrelse-
ordförande i branschorganisationen Barn och Baby sedan 2012.
Aktieinnehav : 10 000 aktier
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Martin Lundberg, f. 1966. Styrelseledamot - oberoende
Martin har en Civilekonomutbildning från Handelshögskolan i Göteborg 
inom finansiell ekonomi. Han har arbetat 17 år som VD inom detaljhandeln, 
bland annat hos STC Mobil Elektronik, Sängjätten, Bianco Footwear, och nu-
mera hos Karlsson Varuhus som extern VD. Han driver även två företag inom 
textilhandel, Garngrossisten AB och No Riska AB.
Aktieinnehav: 20 000 aktier via bolag.

Styrelsen nås via Bolagets kontorsadress: Axonkids AB, Norra Ågatan 38, 431 37  MÖLNDAL

Tony Qvist, f. 1963. VD och grundare
Tony har mångårig erfarenhet av försäljning och produktutveckling samt 
marknadsföring. Han har 23 års erfarenhet från babybranschen med fram-
förallt bilbarnstolar och barnvagnar. Tony började som säljare 1991 inom 
branschen på Britax AB. Han blev därefter försäljningschef 2001 på Brio 
Barnvagnar för Sverige och Norge. På Brio har Tony Qvist varit med och tagit 
fram hela bilstolssortimentet från grunden. 2009 startade Tony Qvist och 
Tony Broberg Axonkids AB där Tony Qvist har varit den som tagit fram pro-
duktfamiljen från grunden. Sedan starten har Tony Qvist också varit försäl-
jningsansvarig på Axonkid. 

VD

Fullständig förteckning över styrelsens och VD:s bolagsengagemang återfinns på sida 38 i memoran-
dumet.

Fram till årsstämman 2014
Göran Johansson, auktoriserad revisor,
Medlem i Föreningen Auktoriserade Revisorer, FAR
KPMG
Torggatan 8
531 31  LIDKÖPING 
Tel 0510-48 55 80

Vald på årsstämman den 11 april 2014
KPMG 
Norra Hamngatan 22
411 06  GÖTEBORG
Tel 031-61 48 00

Med huvudansvarig revisor
Roger Mattsson, auktoriserad revisor,
Medlem i Föreningen Auktoriserade Revisorer, FAR

Byte av revisor föranleddes av att Bolagets säte ändrades från Götene till Mölndal vid årsstämman 
2014.

Revisor
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Kostnadseffektiv organisation
Axonkids har fem personer anställda inom ad-
ministration, utveckling och ledningsfunktioner. 
På försäljningsområdet nyttjar Bolaget externa 
distributörer och återförsäljare och har ingen 
egen personal som arbetar direkt med försälj-
ning. Tillverkningen sker hos en underleverantör 
i Ningbo, Kina. Axonkids har där byggt upp en 
egen tillverkning som bemannas av personal 
anställd av underleverantören.

Styrelsens arbetsformer
Styrelsen väljs på ordinarie årsstämma för ett år 
i taget. Nuvarande styrelse består av tre  obe-
roende ledamöter, styrelseordförande Jan-Ove 
Petersson, Sten-Åke Kjellstedt och Martin Lund-
berg. Dessutom ingår Daniel Johansson och Tony 
Broberg som är anställda i Bolaget och Andreas 
Finke.

Under kommande verksamhetsåret planerar 
styrelsen att ha sex protokollförda sammanträ-
den. Vid mötena kommer bland annat budget, 
affärsplaner, bokslut, investeringar, finansiering, 
personal samt avtalsfrågor att behandlas.

Uppförandekoden
Bolaget tillämpar inte Svensk Kod för Bolagsstyr-
ning då Bolaget aktie inte handlas på en reglerad 
marknadsplats. Därav följer att Bolaget inte har 
någon valberedning eller kommitté för att be-
handla revisions- och ersättningsfrågor. Dessa 
frågor handläggs av styrelsen.

Lön och ersättningar
Under tidigare verksamhetsår har det inte utgått 
styrelsearvoden. På årsstämman 2014 besluta-
des om att det ska utgå två basbelopp till sty-
relseordförande och ett basbelopp till vardera 
externa ledamöter i styrelsen. 

Tony Qvist har varit VD sedan 2009. Sedan 2013 
utgår ersättning om 43 000 kronor per månad. 
Därutöver tillkommer tjänstebil. Bolaget och VD 
har tre månaders ömsesidig uppsägningstid av 
anställningsavtalet. Inga andra förmåner är avta-
lade i anställningsavtalet. 

Efter avslutat uppdrag utgår ingen ersättning till 
varken styrelseledamöter eller VD.

Revisionsarvode utgår enligt av styrelsen god-
känd räkning.

Transaktioner med närstående
Några övriga transaktioner med närstående 
förutom löner och ersättningar som redovisas på 
denna sida föreligger inte.

Viktiga avtal
Axonkids har ett avtal med IMMI, USA, om att få 
legotillverka och använda deras lösning för det 
justerbara nackstödet och det självåtdragande 
underförankringsbandet. Avtalet gäller tills vida-
re.

Villkorat aktieägartillskott
Axonkids erhöll under år 2010, 2011 och 2012 
villkorade aktieägartillskott om totalt 2 025 000 
kronor från Tony Broberg, Andreas Finke och 
Tony Qvist. Aktieägartillskotten får först betalas 
tillbaka den dag som Bolaget uppnår utdel-
ningsbara vinstmedel som lägst uppgår till det 
beloppet, samt att Axonkids vinst överstiger det 
belopp som skall återbetalas. 

Återbetalning kan först ske efter det att årsstäm-
ma beslutat om utdelning. Aktieägarna har även 
förbundit sig att endast kräva återbetalning av 
maximalt en tredjedel av beloppet per år efter 
det att kriterierna för återbetalning uppnåtts.

Patent
Axonkids innehar inga patent gällande bilbarn-
stolarna eller några andra produkter.

Potentiella intressekonflikter 
Ingen av styrelseledamöterna eller ledande 
befattningshavare har några potentiella intres-
sekonflikter med Axonkids där privata intressen 
kan stå i strid med Bolagets.
Ingen av styrelseledamöterna, ledande befatt-
ningshavare eller revisorer i Axonkids AB har 
eller har haft någon direkt eller indirekt delak-
tighet i några affärstransaktioner som är ovan-
liga till sin karaktär eller i sina avtalsvillkor med 
Bolaget.

Organisation
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Utvald finansiell information
Den finansiella information som återges nedan är från Axonkids reviderade årsredovisningar för 
åren 2011, 2012 och 2013.  Kassaflödesanalysen för 2011 är i efterhand upprättad utifrån den in-
formation som lämnats i årsredovisningen. Informationen i årsredovisningarna är en del av memo-
randumet som helhet och skall således läsas tillsammans med övrig information i memorandumet. 
Årsredovisningarna är upprättade enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämnden allmänna 
råd förutom BFNAR 2008:1 Årsredovisning i mindre aktiebolag (K2-reglerna). Årsredovisningarna är 
granskade av Bolagets revisor. I revisionsberättelsen för 2012 har revisorn gjort en anmärkning om 
brister vid avlämnande av skattedeklarationer och dröjsmål med betalning av skatter och avgifter.  

Resultaträkning
     2013  2012  2011
Rörelsens intäkter:
Nettoomsättning   19 982  10 233  3 921
Aktiverat arbete för egen räkning      405       361  1 505
Övriga rörelseintäkter       328       383       20
Rörelsens intäkter, tkr    20 715   10 977   5 446

Rörelsens kostnader:
Råvaror och förnödenheter  -13 346 -6 344  -1 791
Övriga externa kostnader    -4 824 -3 525  -2 092
Personalkostnader     -2 330 -1 933  -1 519
Avskrivningar         -630    -506     -262
Övriga rörelsekostnader       -212          -       -84
Rörelsens kostnader, tkr   -21 342            -12 308   -5 748

Rörelseresultat, tkr          -627   -1 331      -302

Resultat från finansiella poster:
Ränteintäkter och liknande           15        19          6
Räntekostnader och liknande       -758     -621     -393
Finansnetto          -743      -602      -387

Resultat efter finansiella poster    -1 370   -1 933     -689

Resultat före skatt, tkr      -1 370   -1 933     -689

Resultat efter skatt, tkr      -1 370   -1 933     -689
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Balansräkning
      13-12-31 12-12-31 11-12-31
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar 4 200  3 660  3 291
Materiella anläggningstillgångar  4 315  1 732  1 294
Finansiella anläggningstillgångar                5                -                  -
S:a anläggningstillgångar    8 520  5 392  4 585

Omsättningstillgångar
Varulager     2 461  1 302   1 217
Fordringar     1 366  3 677     844
Kassa o bank           301        154                 1
S:a omsättningstillgångar   4 128  5 133  2 062
Summa tillgångar    12 648  10 525  6 647

Eget kapital
Aktiekapital      500     100   100
Pågående emission     950
Fritt eget kapital    -524  1 246  -271
S:a eget kapital       926   1 346   -171

Skulder
Långfristiga skulder      5 081    5 032  3 777
Kortfristiga skulder        6 641    4 147  3 041  
S:a skulder     11 722    9 179  6 818
Summa eget kapital och skulder  12 648  10 525  6 647

Ställda säkerheter    13-12-31 12-12-31 11-12-31
Panter och säkerheter för egna skulder
Företagsinteckningar     7 150   7 150  5 600
Belånade kundfordringar        707   1 123      714
Tillgångar med äganderättsförbehåll      207      273 
       8 064  8 546   6 314 

Ansvarsförbindelser
Ansvarsförbindelser    Inga  Inga  Inga
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Kassaflödesanalys
       2013  2012  2011
Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster    -1 370  -1 933  -689
Justeringar för poster som inte 
ingår i kassaflödet, m.m.:          630        506     262
           -740  -1 427  -427

Kassaflöde från den löpande verksamheten 
före förändringar av rörelsekapital     -740  -1 427  -427

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning	(-)	/Minskning	(+)	av	varulager	 	 -1	159		 					-85		 -1	217
Ökning	(-)	/Minskning	(+)	av	rörelseford.	 	 	2	311	 	 -2	832		 			-769
Ökning(+)	/Minskning	(-)	av	rörelseskulder		 	2 494   1 106   2 631
        3 646  -1 811      645
 
Kassaflöde från den löpande 
verksamheten     2 906  -3 238      218

Investeringsverksamheten
Kassaflöde från
 investeringsverksamheten    -3 757  -1 314  -2 670

Finansieringsverksamheten
Kassaflöde från
 finansieringsverksamheten       998   4 706  2 281 

Årets kassaflöde        147       153  -171
Likvida medel vid periodens början      154           1   172
Likvida medel vid periodens slut      301       154       1
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Nyckeltal
Tkr där inte annat anges   2013   2012     2011
Nettoomsättning     19 982   10 233    3 921
Omsättningstillväxt (%)           95      161   -
Rörelsekostnader     -21 342 -12 308  -5 748
Rörelseresultat          -627    -1 331     -302
Resultat före skatt       -1 370              -1 933     -689
Rörelsemarginal (%)          Neg        Neg      Neg
Immateriella tillgångar       4 200     3 660    3 291
Likvida medel            301                  154           1
Justerat eget kapital            926     1 346      -171
Kortfristiga skulder        6 641      4 147            3 041
Soliditet (%)             7 %        13 %      -3 %
Balansomslutning      12 648   10 525   6 647
Kassalikviditet (%)          25 %        92 %     28 %
Utdelning                 0  0           0
Medelantal anställda, st              5  4            3

Nyckeltalsdefinitioner
Rörelsemarginal  Rörelseresultat / nettoomsättning
Kassalikviditet  Omsättningstillgångar exklusive varulager / kortfristiga skulder
Soliditet   Justerat eget kapital / balansomslutning
Justerat	eget	kapital			 Eget	kapital	+	78	procent	av	obeskattade	reserver

Kommentarer till den finansiella informationen
Intäkter
Axonkids lanserade och började sälja sina första 
bilbarnstolar i juni 2011. Första årets nettoom-
sättning uppgick till 3 921 tkr, för att under 2012 
öka till 10 233 tkr, vilket är en ökning med 161 
procent. Under 2013 ökade nettoomsättningen 
med ytterligare 95 procent till 19 982 tkr.

Kostnader
Även rörelsens kostnader har stigit i takt med 
den ökande aktiviteten i Bolaget. År 2011 upp-
gick rörelsekostnaderna till 5 748 tkr, för att 
2012 stiga till 12 308 tkr och 21 342 tkr 2013. 
Framförallt är det kostnaderna för Råvaror och 
förnödenheter som följer försäljningsutveckling-
en fullt ut. De har gått ifrån 1 791 tkr år 2011 till 
6 344 tkr för 2012 och 13 346 tkr under 2013. 

Övriga externa kostnader och Personalkost-
nader har inte haft den starka kopplingen till 
försäljnings-utvecklingen utan ökar i en betydligt 
lugnare takt.

Övriga externa kostnader har över tiden gått 
ifrån 2 092 tkr 2011 till 4 824 tkr 2013. På
motsvarande sätt har Personalkostnaderna ökat 
ifrån 1 519 tkr år 2011 till 2 330 tkr för 2013.

År 2013 belastades med extra kostnader för att 
byta Isofixarmar på de stolar som hade bristfälli-
ga armar. Dessa kostnader uppgick till närmare 
en miljon kronor. 
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Rörelseresultat
Rörelseresultatet var år 2011 minus 302 tkr. Den 
kraftiga expansionen 2012 innebar stora kost-
nader för att komma ut på nya marknader vilket 
gjorde att rörelseresultatet sjönk till minus 1 331 
tkr. Under 2013 kunde Axonkids dra fördel av de 
ökade volymerna och de stordriftsfördelar som 
därmed uppstår, vilket gjorde att rörelseresul-
tatet slutade på ett minus om 630 tkr. Utan de 
extrakostnader som byte av Isofixarmar på Kidzo-
fix-stolen som inte gick igenom ADAC-testet hade 
bolaget uppvisat ett positivt rörelseresultat.

Avkastning på eget och totalt kapital
Avkastningen på eget såväl som på totalt kapi-
tal har varit negativt under samtliga redovisade 
räkenskapsår.

Investeringar
De investeringar Axonkids gjort under åren här-
rör sig till immateriella anläggningstillgångar i 
form av produktutvecklingskostnader. Dessutom 
har det investerats i materiella anläggnings-
tillgångar i form av verktyg för tillverkning av 
bilbarnstolarna.

De immateriella investeringarna uppgick 2011 till 
1 776 tkr. För 2012 uppgick motsvarande inves-
teringar till 682 tkr, och 2013 till 1 208 tkr.

Investeringar i materiella anläggningstillgångar 
uppgick 2011 till 895 tkr. För 2012 uppgick mot-
svarande investering till 632 tkr, och 2013 till 2 
847 tkr. Till stora delar utgörs dessa investering-
ar av verktyg för tillverkningen i Kina.

Anläggningstillgångar
Anläggningstillgångarna uppgick 2011 till 4 585 
tkr, varav immateriella anläggningstillgångar 
utgjorde 3 291 tkr och materiella anläggningstill-
gångar 1 294 tkr.

I bokslutet 2012 uppgick anläggningstillgångar, 
efter nyanskaffningar och avskrivningar, till 5 
392 tkr. Av dessa utgjorde de immateriella an-
läggningstillgångarna 3 660 tkr och de materiel-
la anläggningstillgångarna uppgick till 1 732 tkr.

Anläggningstillgångarna hade i bokslutet 2013 
ökat till 8 520 tkr, varav de immateriella anlägg-
ningstillgångarna uppgick till 4 200 tkr och de 

materiella utgjorde 4 316 tkr. Dessutom hade det 
tillkommit finansiella anläggningstillgångar om 
5 tkr.

Avskrivning av immateriella anläggningstillgång-
ar sker linjärt över 10 år. För materiella anlägg-
ningstillgångar sker avskrivningen linjärt över 
tillgångens beräknade nyttjandeperiod som för 
inventarier, verktyg och installationer beräknas 
till 5 – 10 år.  

Omsättningstillgångar
Omsättningstillgångarna i Axonkid består till 
stora delar av varulager. I posten varulager ingår 
även varor som ligger på båt från Kina till Euro-
pa. Varulagret uppgick i bokslutet 2011 till 1 217 
tkr och 2012 till 1 302 tkr. I bokslutet 2013 hade 
varulagret ökat till 2 461 tkr.

En annan post bland omsättningstillgångarna är 
Fordringar vilket är en samlingsbetäckning för 
Kundfordringar, Skattefordringar, Övriga ford-
ringar och Förutbetalda kostnader och upplupna 
intäkter. Största delen av fordringarna utgörs av 
Kundfordringar.

År 2011 uppgick Bolagets fordringar till 844 tkr 
för att 2012 ha ökat till 3 677 tkr. Orsaken till 
ökningen var ökade kundfordringar och posten 
Övriga fordringar. År 2013 uppgick fordringarna 
till 1 044 tkr, vilket till allra största delen var 
kundfordringar. 

Eget kapital
Vid utgången av 2011 hade Axonkids ett nega-
tivt eget kapital om 171 tkr, vilket under 2012 
återställdes genom ett aktieägartillskott om 3 
450 tkr. Under vinter 2013/2014 genomförde 
Bolaget en nyemission som riktade sig till en 
begränsad krets investerare som tillförde 2 000 
tkr till Bolaget. Genom emissionen fick Bolaget 
ett trettital nya aktieägare. Vid bokslutet 2013 
uppgick det egna kapitalet till 926 tkr, varav 950 
tkr var emissionskapital från den ännu ej avsluta-
de nyemissionen.

Under de gångna åren har Axonkids gjort förlus-
ter om sammanlagt 4 324 tkr, vilket innebär att 
de inte behöver betala någon skatt på motsva-
rande vinster under kommande år. Med dagens 
skattesats har förlustavdraget ett värde på drygt 



30

950 tkr den dagen Bolaget gör ett positivt resul-
tat. Av de aktieägartillskott som Bolaget erhållit 
är 2 025 tkr villkorade, vilket innebär att när det 
finns utdelningsbara vinstmedel i Bolaget ska 
dessa aktieägartillskott återbetalas. Återbetal-
ning ska enligt överenskommelse med utställar-
na av aktieägartillskotten ske över en treårsperi-
od. Se även sida 24, Villkorade aktieägartillskott.
Den 28 februari 2014 uppgick eget kapital i 
Axonkids till 2 229 938 tkr, efter det att hela ny-
emissionen som genomfördes under vintern blivit 
tecknad och inbetald.

Skulder
Skulderna i Bolaget uppgick vid bokslutet 2011 
till 6 818 tkr, varav 3 777 tkr var Långfristiga 
skulder och 3 041 tkr var kortfristiga skulder. Vid
samma tidpunkt 2012 hade skulderna ökat till 
9 179 tkr, varav Långfristiga skulder utgjorde 5 
032 tkr och 4 147 tkr var kortfristiga.

På bokslutsdagen den 31 december 2013 upp- 
gick skulderna till 11 722 tkr, varav Långfristiga 
skulder var 5 081 tkr och Kortfristiga skulder 6 
641 tkr.

De långfristiga skulderna som finns i Bolaget vid 
årsskiftet 2013 har en löptid kortare än fem år. 
Vid årsskiftet 2013 var dess till Almi om 3 519 tkr 
och resterade 1 562 tkr till Sparbanken Skara-
borg.

Kassaflöde
Kassaflödet från den löpande verksamheten efter 
förändringar av rörelsekapitalet var 218 tkr år 
2011. Året därpå var motsvarande siffra negativt 
om 3 238 tkr, för att 2013 återigen bli positivt, 2 
906 tkr. De förhållandevis stora investeringarna 
i produktutveckling innebar ett negativt kassa-
flöde från investeringsverksamheten. År 2011 
uppgick investeringarna till 2 670 tkr, 2012 till 1 
314 tkr och 2013 investerades 3 757 tkr i produk-
tutveckling och verktyg varvid den större delen 
avsåg Minikid.

De negativa kassaflödena från investeringsverk-
samheten finansierades till stora delar 2011 utav 
långfristiga banklån som togs upp till 2 281 tkr. 
Under 2012 gjordes ett tillskott genom att en ny 
delägare gjorde ett ovillkorat aktieägartillskott 
om 3 450 tkr och nya banklån togs upp på 1 256 

tkr. Totalt tillfördes bolaget således 4 706 tkr. 
Under hösten 2013 genomfördes en nyemission 
som riktade sig till en begränsad krets som vid 
årsskiftet hade tillfört bolaget 950 tkr. Emissio-
nen var då ännu ej avslutad utan tillförde bolaget 
ytterligare 1 050 tkr under 2014. Ytterligare 48 
tkr lånades upp via bank under 2013. 

Årets kassaflöde var under 2011 minus 171 tkr 
och i kassan var det i princip tomt vid årets slut. 
Under 2012 var kassaflödet 153 tkr och under 
2013 147 tkr vilket resulterat i att kassan vid 
2013 års slut var drygt 300 tkr.

Nyckeltal
Soliditeten i Bolaget har över tiden varit relativt 
låg. 2011 var den negativ 3 procent, för att efter 
aktieägartillskottet 2012 öka till 13 procent. Den 
kraftiga expansionen bolaget är uppe i har med-
fört att soliditeten trots tillskott av ytterligare 
emissionskapital 2013 minskat till 7 procent.

Likaså har kassalikviditeten varit låg. 2011 upp-
gick den till 28 procent, 2012 till 92 procent och 
25 procent.

Medelantal anställda
2011 var det tre personer anställda i bolaget. 
Därefter har personalstyrkan ökat med en per-
son per år och uppgick 2013 till fem personer.

Oförutsedd händelse som påverkat resultatet
Vid test av bolagets produkt, Kidzofix, som publ-
icerades i oktober 2013 framkom det att en 
komponent var underdimensionerad vid över-
våldskrocktest. Detta har inneburit att Bolaget 
under sista kvartalet har haft betydande kostna-
derna för att uppdatera produkten samt åtgärda 
produkterna hos kunder. Vidare har 
detta inneburit ett kraftigt försäljningstapp 
under motsvarande period av året. Denna 
incident samt problem med att leverera 
produkter i den omfattning marknaden efterfrå-
gar har medfört att bolaget redovisar ett 
underskott för 2013. Innan den inträffade 
incidenten så låg bolaget på ett positivt resul-
tat för året. Bolagets snabba återgärder efter 
incidenten med de publicerade testerna har 
mottagits positivt av marknaden. Försäljningen 
under inledningen av 2014 visar på en kraftig 
återhämtning. 
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Förändring av Bolagets finansiella ställning 
efter senast lämnad redovisning
Efter balansdagen 2013 har det inte skett några 
större förändringar i Bolagets finansiella ställ-
ning förutom ovan nämnda nyemission som 
tillfört bolaget ytterligare 1 050 tkr under 2014. 
Omsättningen har fortsatt att öka och bolaget 
redovisar ett svagt positivt resultat.

Den 16 maj kommer Axonkids presentera kvar-
talsrapport för första kvartalet 2014. Dessa pre-
senteras på bolagets och Aktietorgets hemsida.

Handlingar införlivade genom hänvisning
Till memorandumet har följande dokument in-
förlivats genom hänvisning: de tre senaste årens 
årsredovisningar jämte revisionsberättelserna. 
Dessa finns att hämta på www.axonkids.se 
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2014-04-01    Antal  Andel  Andel
     aktier  röster  kapital
Tony Broberg    1 630 000 30,2 %  30,2 %
Tony Qvist    1 630 000 30,2 %  30,2 %
Andreas Finke   1 425 000 26,4 %  26,4 %
Daniel Johansson      315 000   5,8 %    5,8 %
Övriga 34 aktieägare      400 000   7,4 %    7,4 %
Totalt     5 400 000  100,0 % 100,0 %

Aktieägare

Efter nyemission   Antal  Andel  Andel
Vid full teckning   aktier  röster  kapital
Tony Broberg    1 630 000 25,5 %  25,5 %
Tony Qvist    1 630 000 25,5 %  25,5 %
Andreas Finke   1 425 000 22,3 %  22,3 %
Daniel Johansson      315 000   4,9 %    4,9 %
Övriga 34 aktieägare      400 000   6,3 %    6,3 %
Föreliggande nyemission  1 000 000 15,6 %  15,6 %
Totalt     6 400 000  100,0 % 100,0 %

Händelse    Ökning Totalt  Ökning av  Totalt  Kvot-
     antal aktier antal aktier aktiekapital aktiekapital värde
2009 Bolagets bildande  1 000  1 000  100 000 100 000 100
2013 Split 5 000:1   4  999 000 5 000 000 0  100 000 0,02
2013 Fondemission   0  5 000 000 400 000 500 000 0,10
2013/2014 Nyemission  400 000 5 400 000 40 000 540 000 0,10
2014 Föreliggande nyemission 1 000 000 6 400 000 100 000 640 000 0,10

Vid bildandet av bolaget och vid nyemissionen 2014 betalades erhållna aktier fullt ut med kontanta 
medel. Nyemissionen 2013/2014 gjordes till kursen 5 kronor.

Aktiekapitalets utveckling
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Aktiekapitalet i Axonkids AB uppgår till 540000 
kronor, fördelat på 5 400 000 aktier. Efter ge-
nomförd nyemission av 1 000 000 aktier kom-
mer aktiekapitalet att uppgå till 640 000 kronor. 
Bolaget kommer då att ha 6 400 000 aktier. En-
ligt gällande bolags-ordningen kan aktieantalet i 
Bolaget uppgå till maximalt 16 000 000 aktier. 

Alla aktier i Bolaget berättigar till vardera en 
röst. Samtliga aktier har lika rätt till utdelning 
och del i Bolagets vinst och andel i tillgångar vid 
en likvidation. Aktieägare i Bolaget har företrä-
delserätt vid emission, i proportion och slag, till 
befintligt innehav. Aktierna är upprättade enligt 
svensk rätt och denominerade i svenska kronor. 

Aktiebok
Bolagets aktiebok kontoförs av Euroclear Sweden 
AB, Box 7822, 103 97  STOCKHOLM, som registre-
rar aktierna på den person som innehar aktierna. 

Handelsbeteckning
Handelsbeteckningen för Bolaget aktie är AXON. 
ISIN-kod för aktien är SE0005934452. 

Utdelning 
Alla aktier har lika rätt till utdelning. De nya 
aktierna medför rätt till utdelning från och med 
räkenskapsåret 2014. Eventuell utdelning beslu-
tas av och betalas ut efter ordinarie årsstämma. 
Utbetalning ombesörjs av Euroclear Sweden AB. 
Avdrag för preliminär skatt ombesörjs normalt av 
Euroclear eller, beträffande förvaltarregistrerade 
aktier, av förvaltaren. Rätt till tilldelning tillfal-
ler den som på fastställd avstämningsdag som 
bestäms av bolagsstämman är registrerad som 
ägare i den av Euroclear förda aktieboken. Aktie-
ägare har rätt till andel i överskott vid en even-
tuell likvidation i förhållande till det antal aktier 
som innehavaren äger.

I det fall någon aktieägare inte kan nås genom 
Euroclear kvarstår dennes fordran på utdelnings-
beloppet mot Bolaget och begränsas endast 
genom regler om preskription. Vid preskription 
tillfaller utdelningsbeloppet Bolaget. 

Det föreligger inga restriktioner för utdelning 
eller särskilda förfaranden för aktieägare bosatta 
utanför Sverige och utbetalning sker via Euroc-
lear på samma sätt som för aktieägare bosatta 
i Sverige. För aktieägare som inte är skatterätts-
ligt hemmahörande i Sverige utgår dock normal 
svensk kupongskatt (se s 37, Skatteaspekter i 
Sverige).

Utspädningseffekter
Samtliga aktier som erbjuds i erbjudandet ingår i 
den nyemission som Bolaget genomför. Det sker 
därmed ingen försäljning av befintliga aktier. För 
befintliga aktieägare som inte tecknar sig i före-
liggande emission uppstår en utspädningseffekt 
om totalt 1 000 000 ny-emitterade aktier, vilket 
motsvarar ytterligare cirka 18,5 procent aktier i 
Axonkids om emissionen fulltecknas.

Det finns inga ytterligare bemyndiganden eller 
åtaganden utöver föreliggande nyemission från 
bolagsstämma som påverkar antalet aktier I 
Bolaget.

Övrig information om aktierna
Bolagets aktier kan fritt överlåtas på annan part. 
Aktierna är ej föremål för erbjudande som läm-
nats till följd av budplikt, inlösenrätt eller lös-
ningsskyldighet. Bolagets aktie har ej heller varit 
föremål för offentligt uppköpserbjudande under 
det innevarande eller föregående räkenskaps-
året. För att ändra aktieägarnas rätt i Bolaget 
krävs ett bolagsstämmobeslut med kvalificerad 
majoritet.

Värdering av aktierna
Värderingen som ligger till grund för emissions-
kursen i erbjudandet bygger på  styrelsens 
bedömning av marknadspotential och förväntad 
avkastning. Bedömningen grundar sig på den 
förväntade framtida försäljningsnivån och de 
ekonomiska budgetar som ligger till grund för 
den planerade expansionen av verksamheten. 
Styrelsen gör den samlade bedömningen att 
teckningskursen 6 kronor utgör en skälig värde-
ring av Bolaget utifrån dagens marknadssitua-
tion. Värderingen av Bolaget är ”pre-money” 32,4 
miljoner kronor.

Information om de aktier som erbjuds
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Lock Up-avtal
Ett avtal har i samråd med AktieTorget slutits 
mellan Axonkids och de tre största aktieägarna 
i Bolaget, Tony Broberg, Tony Qvist och Andre-
as Finke, vilket innebär att dessa förbinder sig 
att inte sälja mer än 10 procent per år av sina 
respektive aktier i Bolaget de närmaste tre åren 
efter notering av aktien på AktieTorget. Aktie-
Torget kan beroende på omständigheter bevilja 
undantag från avtalet.

Optioner
Axonkids AB har inga utestående optioner, kon-
vertibler eller andra aktierelaterade instrument 
som innebär att antalet befintliga aktier kan 
komma att förändras.

Likviditetsgarant
Axonkids AB har idag inget avtal med någon part 
om att garantera likviditeten i handeln av aktien.
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En investering i Axonkids utgör en affärsmöjlig-
het, men innebär också risker. Dessa kan p.g.a. 
omvärldsfaktorer och Bolagets affärsinriktning 
vara svåra att kvantifiera. Hela det investerade 
kapitalet kan förloras. I företag med ringa eller 
begränsad historik kan risken ses som extra stor. 
För att bedöma Bolaget är det viktigt att beakta 
de personer som skall driva verksamheten, deras 
bakgrund, samt riskprofilen i den verksamhet 
som skall bedrivas. Den som överväger att köpa 
aktier i Axonkids bör inhämta råd från kvalifi-
cerad rådgivare. Nedan redogörs för ett antal 
riskfaktorer som har betydelse för bedömningen 
av Bolaget och dess aktie. Riskfaktorerna är inte 
framställda i prioriteringsordning och gör inte 
anspråk på att vara heltäckande.

Bolagsrisker
Begränsade resurser
Axonkids är ett litet företag med begränsade 
resurser vad gäller ledning, administration och 
kapital. För genomförandet av strategin är det av 
vikt, att resurserna disponeras på ett för Bola-
get optimalt sätt. Det finns en risk att Bolagets 
resurser inte räcker till och därmed drabbas av 
finansiellt och operativt relaterade problem.

Beroende av nyckelpersoner och
medarbetare
Axonkids baserar sin framgång på ett fåtal perso-
ners kunskap, erfarenhet och kreativitet. Bolaget 
är beroende av att i framtiden kunna finna kvali-
ficerade medarbetare. Bolaget arbetar hårt med 
att minska beroendet genom en god dokumenta-
tion av rutiner och arbetsmetoder.

Intjäningsförmåga och kapitalbehov
Det kan inte uteslutas att det tar längre tid än 
beräknat, innan Bolaget når ett positivt kassa-
flöde. Det kan inte heller uteslutas att Axonkids 
i framtiden kan komma att söka nytt externt ka-
pital. Det finns inga garantier att det i så fall kan 
anskaffas på för aktieägare fördelaktiga villkor. 
Ett misslyckande i att generera vinster i tillräcklig 
omfattning kan påverka Bolagets marknadsvär-
de.

Riskfaktorer
Försäljningsrisk
Det går inte att med säkerhet fastslå att de 
produkter som Bolaget utvecklat får det positiva 
mottagande på marknaden som förespeglas i det 
här memorandumet. Kvantiteten av sålda pro-
dukter kan bli lägre och tiden det tar att etablera 
sig på marknaden kan vara längre än vad Bola-
get i dagens skede har anledning att tro.

Negativ publicitet i media 
Bolagets produkter omfattas av rigorösa sä-
kerhetskrav men kan självklart ändå figurera i 
trafikolyckor. Oavsett de faktiska omständigheter 
som en trafikolycka innefattar riskerar bolagets 
varumärke att drabbas av negativ publicitet. Det 
kan inte uteslutas att sådan publicitet får en 
skadlig inverkan på bolagets lönsamhet.

Marknadsrisker
Aktiens likviditet
Axonkids aktie är idag inte likvid. Aktien kommer 
däremot att tas upp till handel på AktieTorget 
under förutsättning att spridningskravet för 
aktien är uppfyllt och att den nu aktuella nyemis-
sionen genomförs. Det finns ingen garanti för att 
aktier förvärvade genom nyemissionen kan säljas 
till för innehavaren acceptabla nivåer vid varje 
given tidpunkt.

Kursfall på aktiemarknaden
Aktiemarknaden kan generellt gå ner av olika 
orsaker så som räntehöjningar, politiska utspel, 
valutakursförändringar och sämre konjunkturella 
förutsättningar. 

Aktiemarknaden präglas även till stor del av psy-
kologiska faktorer. En aktie som Axonkids aktie 
påverkas på samma sätt som alla andra aktier av 
dessa faktorer, vilka till sin natur många gånger 
kan vara problematiska att förutse och skydda 
sig mot.
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1. Firma
Bolagets firma är Axon Kids. Bolaget är publikt 
(publ).

2. Styrelsens säte
Styrelsen skall ha sitt säte i Mölndals kommun, 
Västra Götalands län.

3. Verksamhet
Föremål för bolagets verksamhet är att bedriva 
tillverkning och handel med produkter för barn 
såsom säkerhetsprodukter, leksaker och möbler 
samt därmed förenlig verksamhet.

4. Aktiekapital
Aktiekapitalet skall vara lägst 500.000 kronor 
och högst 2.000.000 kronor.

5. Antal aktier
Antalet aktier skall vara lägst 4.000.000 och 
högst 16.000.000.

6. Styrelse
Styrelsen, som väljs årligen på årsstämman för 
tiden intill nästa årsstämma avhållits, skall bestå 
av lägst fyra och högst åtta ledamöter.

7. Revisorer
En eller två revisorer, alternativt ett registrerat 
revisionsbolag, skall väljas på årsstämman för 
en mandattid som gäller till slutet av nästkom-
mande årsstämma.

8. Kallelse
Kallelse till bolagsstämma skall ske genom 
annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och 
genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets 
webbplats. Samtidigt som kallelse sker ska bola-
get genom annonsering i Dagens Industri upply-
sa om att kallelse har skett.

Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra 
bolagsstämma där fråga om ändring av bolag-
sordningen kommer att behandlas skall utfärdas 
tidigast sex veckor och senast fyra veckor före 
stämman.

Bolagsordning
BOLAGSORDNING FÖR AXON KIDS  
(org. nr 556791-1887)

Kallelse till annan extra bolagsstämma skall 
utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor 
före stämman.

9. Anmälan till stämma
Rätt att delta i stämman har sådana aktieägare 
som upptagits i aktieboken på sätt som före-
skrivs i 7 kap 28§ 3 stycket aktiebolagslagen och 
som anmält sig hos bolaget senast den dag som 
anges i kallelsen till stämman. Denna dag får 
inte vara söndag, annan allmän helgdag, lör-
dag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton 
och inte infalla tidigare än femte vardagen före 
stämman.

10. Ärenden på årsstämma
På årsstämma skall följande ärenden förekom-
ma:
 1. Val av ordförande vid stämman.
 2. Upprättande och godkännande av  
 röstlängd.
 3. Framläggande och godkännande av  
 dagordning.
 4. Val av justeringsmän.
 5. Fråga huruvida stämman blivit behöri- 
 gen sammankallad.
 6. Framläggande av årsredovisningen och  
 revisionsberättelsen samt, i förekom 
 mande fall, koncernredovisning och kon- 
 cernrevisionsberättelse
 7. Beslut
  a) om fastställande av resultaträkningen  
  och balansräkningen samt, i förekom 
  mande fall, koncernresultaträkning och  
  koncernbalansräkning,
  b) om dispositioner beträffande bolagets  
  vinst eller förlust enligt den fastställda  
  balansräkningen,
  c) om ansvarsfrihet gentemot bolaget för  
  styrelseledamöterna och den verkstäl- 
  lande direktören.
 8. Fastställande av styrelse- och revision 
 sarvoden.
 9. Val till styrelseledamöter, revisorer,  
 med eventuella suppleanter.
 10. Annat ärende, som ska tas upp på  
 årsstämma enligt aktiebolagslagen  
 (2005:551) eller bolagsordningen.
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11. Rösträtt
Vid bolagsstämman får varje röstberättigad för 
hela antalet av honom ägda och företrädda 
aktier. Frånvarande aktieägares rösträtt får 
utövas genom ombud.

12. Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår skall vara 1 januari – 31 
december.

13. Avstämningsförbehåll
Bolagets aktier skall vara registrerade i ett 
avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om 
kontoföring av finansiella instrument.

______________________

Bolagsordning antagen vid årsstämma den 11 
april 2014.
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Inledning
Följande sammanfattning av skatte-konsekven-
ser för investerare, som är eller kommer att bli 
aktieägare i Axonkids AB. Sammanfattningen 
är baserad på aktuell lagstiftning och är endast 
avsedd som allmän information.

Den skattemässiga behandlingen av varje enskild 
aktieägare beror delvis på dennes egen situa-
tion. Särskilda skattekonsekvenser, som ej finns 
beskrivna i det följande, kan bli aktuella för vissa 
kategorier av skattskyldiga, inklusive personer 
ej bosatta i Sverige. Framställningen omfattar 
bland annat inte de fall där aktie innehas som 
omsättningstillgång eller innehas av handelsbo-
lag.

Utdelning
Mottagen utdelning är i sin helhet skattepliktig 
för fysiska personer och dödsbon. Beskattning 
sker i inkomstslaget kapital. Skattesatsen är för
närvarande 30 procent.

För juridiska personers innehav av så kallade ka-
pitalplaceringsaktier gäller att hela utdelningen 
utgör skattepliktig inkomst av näringsverksam-
het. Skattesatsen är för närvarande 22 procent.

För svenska aktiebolag och ekonomiska fören-
ingar föreligger skattefri utdelning på så kall-
lade näringsbetingade aktier. Noterade andelar 
anses näringsbetingade under förutsättning att 
andelsinnehavet motsvarar minst 10 procent av 
rösterna eller att innehavet betingas av rörelsen. 
Skattefrihet för utdelning på noterade aktier 
förutsätter att aktierna inte avyttras inom ett år 
från det att aktierna blev näringsbetingade för 
innehavaren. Kravet på innehavstid måste inte 
vara uppfyllt vid utdelningstillfället.

Försäljning av aktier
Genomsnittsmetoden – Vid avyttring av aktier i Ax-
onkids AB skall genomsnittsmetoden användas 
oavsett om säljaren är en fysisk eller en juridisk 
person. Enligt denna metod skall anskaffnings-
värdet för en aktie utgöras av den genomsnittliga 
anskaffningskostnaden för aktier av samma slag 
och sort beräknat på grundval av faktiska an-
skaffningskostnader och hänsyn taget

till inträffade förändringar (såsom split eller 
fondemission) avseende innehavet. Som ett al-
ternativ till genomsnitts-metoden kan ifråga om 
marknadsnoterade aktier den s.k. schablonregeln 
användas. Denna regel innebär att omkostnads-
beloppet får beräknas till 20 procent av försälj-
ningspriset efter avdrag.

Privatpersoner – Vid försäljning av aktier beskattas 
fysiska personer och dödsbon för kapitalvinsten i 
inkomstslaget kapital. Skattesatsen är för när-
varande 30 procent. Kapitalförlust på aktier är 
samma år avdragsgill mot vinst på andra aktier 
eller mot andra marknadsnoterade delägarrätter 
(med undantag för andelar i investeringsfonder 
som innehåller endast svenska fordringsrätter). 
Till den del förlusten inte är fullt ut avdragsgill 
enligt ovan är den avdragsgill med 70 procent 
mot andra kapitalinkomster. Om det uppkommer 
ett underskott i inkomstslaget kapital, medges 
reduktion av skatten på inkomst av tjänst och 
näringsverksamhet samt fastighetsskatt med 30 
procent för underskott som uppgår till högst 100 
000 kronor och med 21 procent för underskott 
därutöver. Underskott kan inte sparas till senare 
beskattningsår.

Juridiska personer – Juridiska personer utom döds-
bon beskattas för kapitalvinster i inkomstslaget 
näringsverksamhet för närvarande till skatte-
satsen 22 procent. Vinsten beräknas dock enligt 
vanliga regler.

Kapitalförluster på aktier, som innehas som kapi-
talplacering, får endast kvittas mot kapitalvinster 
på aktier och aktierelaterade instrument. Om 
vissa villkor är uppfyllda kan förlust även kvittas 
mot kapitalvinster på aktier och aktierelaterade 
instrument som uppkommit i bolag inom samma 
koncern, under förutsättning att koncernbidrags-
rätt föreligger. En inte utnyttjad förlust får utnytt-
jas mot kapitalvinst på aktier eller aktierelatera-
de instrument utan begränsning framåt i tiden.

För näringsbetingat innehav av noterade akti-
er gäller för närvarande att ingen avdragsrätt 
föreligger för förluster samtidigt som vinster ej är 
skattepliktiga under förutsättning att aktierna

Skatteaspekter i Sverige
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inte avyttras inom ett år från det att andelarna 
blivit näringsbetingade hos innehavaren. 

Fåmansaktiebolag – För fåmansaktiebolag gäller 
särskilda regler. Dessa berör dock endast såda-
na aktieägare eller närstående denne, som är 
verksamma i Bolaget i betydande omfattning. 
Beskrivningen av prospektet avser endast fall 
där ägaren är passiv, och dessa särskilda regler 
behandlas därför inte närmare här.

Investeringssparkonto
För fysiska personer som innehar aktierna i 
Investeringssparkonto utgår ingen reavinstskatt 
vid försäljning av aktierna. Det föreligger inte 
heller någon avdragsrätt vid förlust vid eventuell 
försäljning av aktierna. För eventuell utdelning 
på aktierna erläggs ingen källskatt. All beskatt-
ning sker via en avkastningsskatt som baseras 
på kapitalbasen för kontot, oavsett om det gjorts 
vinst eller förlust på kontot.  Avkastningsskatten 
är ca 0,50 procent, och betalas varje år.

Investeraravdrag
Från och med den 1 december 2013 gäller att 
fysiska personer som förvärvar andelar i ett fö-
retag av mindre storlek vid en nyemission kan få 
göra avdrag för hälften av betalningen för ande-
lar i inkomstslaget kapital. Avdrag ges med högst 
650 000 kronor per person och år, vilket

motsvarar förvärv av andelar för 1 300 000 
kronor. Avdraget innebär en skattereduktion på 
15 procent av investerat belopp. Säljs andelarna 
inom 5 år blir den skattskyldige återbetalnings 
skyldig för erhållen skattereduktion. En investe-
ring i Axonkids AB ger möjlighet till skattereduk-
tion för personer som är skattskyldig för kapital-
vinsten i Sverige.

Arvs- och gåvobeskattning
Arvs- och gåvobeskattningen är sedan 17 
december 2004 slopad, varpå ingen arvs- eller 
gåvobeskattning utgår vid förvärv av aktier 
genom arv eller gåva.

Kupongskatt
För aktieägare bosatta i utlandet, som erhåller 
utdelning från Sverige, innehålls normalt ku-
pongskatt. Skattesatsen är för närvarande 30 
procent, som i allmänhet reduceras genom till-
lämpligt dubbelbeskattningsavtal. För utländskt 
bolag som innehaft näringsbetingad aktie i minst 
ett år kan dock utdelningen vara skattefri om 
skattefrihet hade förelegat om det utländska 
Bolaget hade varit ett svenskt företag. I Sveri-
ge är det normalt Euroclear, som svarar för att 
kupongskatt innehålls. I de fall aktier är förval-
tarregistrerade, svarar förvaltaren för kupongs-
katteavdraget. 
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Namn     Org nummer   Befattning  Tid 
Jan-Ove Petersson      Styrelseordförande
Loxitec AB    556605-1537  Ledamot, VD  07-08-24 – 11-07-11
JABA Group AB   556632-9982  Ordförande  02-11-28 – 13-07-08
Minore Management & Invest i
Färgelanda AB   556658-4040  Ledamot  04-09-13 –
Axon Kids AB    556791-1887  Ordförande  14-04-11 –

 
Tony Broberg       Styrelseledamot
Rune Wänerstedt AB   556199-4319  Suppleant  04-03-01 – 12-09-04
W-Sport AB    556543-7604  Suppleant  04-03-01 – 12-08-22
     Likvidation beslutad
S-remmen AB    556566-2342  Ledamot  99-02-17 – 10-07-14
Axon kids AB    556791-1887  Ledamot  14-04-11 –
        Ordförande  09-11-27 – 14-04-11
Broberg Sweden AB   556806-3043  Ordförande  10-06-02 –
Säkerhetsremmen i Götene HB 916901-4249  Bolagsman

I följande företag har, eller har Tony Broberg under de senaste fem åren haft, en direkt ägarandel 
som överstiger 10 procent: S-remmen AB, Axonkids AB, Broberg Sweden AB och Säkerhetsremmen i 
Götene HB

Andreas Finke      Styrelseledamot
Otterhällans Garage AB  556168-8697  Suppleant  00-03-08 –
Otterhällans Bilvård AB  556270-6084  Suppleant  00-03-07 – 13-10-18
     Upplöst genom fusion
Otterhällans Bilservice AB  556556-4951  Suppleant  98-05-27 –
Byggrådgivning & Förvaltning i
 Mölndal AB    556561-9318  Ledamot  98-12-03 –
MPK Fastigheter AB   556756-3993  Ledamot  08-07-04 – 12-07-05
     Upplöst genom fusion
BS Fönster & Dörrar AB  556781-0048  Ledamot  09-05-26 – 12-08-22
     Upplöst genom fusion
Axon Kids AB    556791-1887  Ledamot  13-06-28 –
A Finke Byggservice         19 611118-5036 001 Innehavare                       – 10-05-17
          Avförd enligt 17§ Handelsregisterlagen
     95-03-15 –

I följande företag har, eller har Andreas Finke under de senaste fem åren haft, en direkt ägarandel 
som överstiger 10 procent: Axon Kids AB och A Finke Byggservice Enskilda Firma

Komplett förteckning av styrelsen och VD:s samt-liga 
uppdrag under de senaste fem åren
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Daniel Johansson      Styrelseledamot
Axon Kids AB    556791-1887  Ledamot  14-04-11 –
J3 ingenjörsbyrå AB   556902-0471  Ledamot  12-08-28 –
Conpart Engineering HB  969747-1549  Bolagsman  10-01-19 –

I följande företag har, eller har Daniel Johansson under de senaste fem åren haft, en direkt ägarandel 
som överstiger 10 procent: J3 Ingenjörsbyrå AB och Conpart Engineering HB

Sten-Åke Kjellstedt      Styrelseledamot
Dymo AB    556682-8108  Särskild  08-08-06 – 10-03-24
     Upplöst genom  delgivnings-
     fusion   mottagare
Newell Rubbermaid Sweden AB 556708-0097  Extern   06-11-09 – 10-04-09
        firmatecknare
Axon Kids AB    556791-1887  Ledamot  14-04-11 –

Martin Lundberg      Styrelseledamot
S.T.C Telelink AB   556205-1556  Ledamot  97-01-02 – 09-12-15
     Konkurs avslutad 09-08-14
Garngrossisten i Mark AB  556231-5159  Suppleant  11-09-26 –
S.T.C. Mobilelektronik AB  556338-0012  Ledamot, VD  97-01-13 – 09-12-28
     Konkurs avslutad 09-08-14
S.T.C. Bilradiocenter AB  556558-1575  Ledamot, VD  98-09-09 – 09-12-28
     Konkurs avslutad 09-08-14
Bianco Footwear Sweden AB  556568-4791  VD   07-02-19 – 09-11-30
Karlssons Varuhus Sverige AB 556573-4992  VD   12-08-20 –
Mobil In Vest AB   556639-3145  Ledamot  03-06-25 – 10-01-21
     Konkurs avslutad 09-08-14
No Riska AB    556759-1556  Suppleant  10-01-18 –
        Ledamot, VD  08-08-25 – 10-01-18
Bianco Sweden Shops AB  556759-7066  VD   08-06-12 – 09-11-30
Axon Kids AB    556791-1887  Ledamot  14-04-11 –
Liedman & Lundberg 
Kapitalfömedling HB   916847-7660  Bolagsman                             – 13-10-08
     Avregistrerad

I följande företag har, eller har Martin Lundberg under de senaste fem åren haft, en direkt ägarandel 
som överstiger 10 procent: Garngrossisten i Mark AB, No Riska AB och Liedman & Lundberg Kapi-
talförmedling AB
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Tony Qvist           VD
Axon Kids AB    556791-1887  VD   14-04-11 –
        Ledamot  09-11-27 – 14-04-11

I följande företag har, eller har Tony Qvist under de senaste fem åren haft, en direkt ägarandel som 
överstiger 10 procent: Axon Kids AB

Ingen av de i styrelsen ingående ledamöterna eller de ledande befattningshavarna under de senaste 
fem åren dömts i bedrägerirelaterade mål, drabbats av myndigheters sanktioner eller anklagelser, 
eller förbjudits av domstol att ingå som medlem av Bolagets förvaltnings-, lednings- eller kontrollor-
gan, eller från att ha en övergripande funktion hos Bolaget. Eventuella konkurser, likvidation eller 
konkursförvaltning framgår av sammanställningen. Inga styrelseledamöter eller personer som ingår 
i ledningen anses ha privata intressen som står i strid med Bolagets intressen.
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Teckningsanmälan
   
Anmälan om förvärv av aktier i Axonkids AB (publ)
insändes per post, fax eller inskannad via e-post till:
    
Aktieinvest FK AB     Anmälningstid: 5 maj – 27 maj 2014
Emittentservice     Pris: 6,00 kronor per aktie
113 89  STOCKHOLM     Likviddag: 10 juni 2014
Fax: 08-50 65 17 01
E-post: emittentservice@aktieinvest.se

Undertecknad befullmäktigar härmed Aktieinvest FK AB att för min/vår räkning, enligt villkor i mem-
orandum utgivet av styrelsen för Axonkids AB i april 2014, teckna:
 
   Aktierna kan tecknas i minst en post om 1 000 aktier och därefter valfritt antal 
   aktier. Teckningskurs per aktie 6,00 kronor.

Antal aktier

Aktierna skall registreras på nedanstående depå eller värdepapperskonto:

E-mail adress

Depånummer

Utdelningsadress

Person-/Organisationsnummer

Efternamn/Firma

VP-konto

Underskrift

Ort och datum

Postnummer och ort

Telefon dagtid

Förnamn

Bank/Fondkommissionär

OBS! Om teckningen avser fler än 20 000 aktier skall kopia på giltig idhandling bifogas för att anmälningssedeln skall vara giltig. För juridisk person skall i stället 
registreringsbevis som styrker firmateckningen, samt kopia på firmatecknares idhandling bifogas. OBS! Om depån är kopplad till en kapitalförsäkring, var vänlig 
kontakta din förvaltare för teckning av dessa aktier. 

Emissionsvolym – 6 000 000 kr fördelade på 1 000 000 aktier.

Teckningskurs – 6,00 kronor per aktie. Courtage utgår ej.

Teckningspost – Teckning görs i post om minst 1 000 aktier och därefter 
i valfritt antal aktier.

Företrädesrätt – Emissionen genomförs utan företrädesrätt för befintliga 
aktieägare.

Teckningstid – 5 maj – 27 maj 2014. Styrelsen förbehåller sig rätten att 
förlänga teckningstiden.

Teckning – Genom påteckning och insändning av bindande teckningsan-
mälan till Aktieinvest AB. 

Tilldelning – Vid överteckning beslutar styrelsen om tilldelning. Medde-
lande om antalet tilldelade aktier beräknas utsändas den 3 juni 2014. 

Likvid – Tilldelade aktier ska betalas senast den 10 juni 2014 enligt 
instruktion på avräkningsnotan. 

Handel i aktien – aktien kommer att tas upp till handel på AktieTorget. 
Första handelsdag beräknas till den 1 juli 2014.

Mer information och fullständigt memorandum kan laddas ner på www.
axonkids.se eller beställas från Axonkids per post.

Erbjudandet i sammandrag

Personuppgifter som aktieägare lämnar i samband med uppdrag eller som i övrigt registreras i samband därmed, behandlas av Aktieinvest FK AB 
för förberedelse och administration av uppdraget. Behandling av personuppgifter kan även ske hos andra företag som Aktieinvest FK AB samarbetar 
med. Aktierna har inte och avses inte att registreras i något annat land än Sverige. Aktierna kommer således inte att erbjudas till försäljning i USA eller 
Kanada, och inbjudan riktar sig inte heller vare sig direkt eller indirekt till någon i USA eller Kanada. Denna anmälningssedel får inte distribueras till 
eller i något annat land där sådan distribution (i) förutsätter ytterligare registrering eller andra åtgärder än som följer av svensk rätt eller (ii) strider 
mot lag,  förordning eller annan bestämmelse i sådant land.



44

Axonkids AB
Norra Ågatan 38
431 37  MÖLNDAL
Tel  0704-56 67 33

 E-post: info@axonkids.se
 Hemsida: www.axonkids.se


