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NYCKELTAL, miljoner kronor
År 2012 2013 P 2014 P 2015 P 2016

Omsättning 10,2 20,0 32,0 49,6 74,3

Rörelseresultat –1,3 –0,1 –0,4 6,2 11,2

Årets resultat –1,9 –0,9 –1,2 4,4 7,9

Resultat per aktie, kronor –0,43 –0,16 –0,18 0,69 1,24

P/E-tal 8,7 4,8

Nettoskuld 6,2 7,4 6,7 7,8 0,0

Eget kapital 1,3 1,1 5,9 10,3 18,2

Kassaflöde från löpande verksamhet –3,2 3,4 –1,7 4,3 8,7

ANALYSGUIDEN  Axonkids, 2014-04-25ÖKA

Säkra barn i bil 
värt att teckna
Axonkids är ett litet men växande bolag som till-
verkar och säljer bakåtvända bilbarnstolar. Bola-
get planerar inom de närmaste åren att kraftigt 
expandera inom Europa och i Kina.

A
xonkids bildades 2009 
av Tony Broberg och 
Tony Qvist, båda med 
fleråriga erfarenheter 

inom bilbarnstolbranschen. I dag 
utvecklar, tillverkar och säljer 
Axon kids bakåtvända bilbarnsto-
lar till konsumenter i främst Nor-
den, Tyskland, Spanien och Stor-
britannien. Tillverkningen sker 
i Kina och Sverige genom samrisk-
företag. Bolaget har ett brett pro-
duktsortiment anpassat till EU:s 
nya riktlinjer för bilbarnstolar samt 
för de nya kraven på barn säkerhet 
i bil i Kina.

Axonkids växer kraftigt. De senaste 
åren har bolaget vuxit med närma-
re 100 procent per år. För att kun-
na möta efterfrågan har styrelsen 
beslutat genomföra en publik ny-
emission och därefter lista bolaget 
på Aktietorget. Detta kommer att 

stärka rörelsekapitalet och åsido-
sätta kapitalbristen som ett hinder 
för försäljningstillväxt. 

Axonkids har i dag 10 procent 
av den svenska marknaden, och 
på sikt bedömer ledningen kunna 
nå 5 procents andel på de priori-
terade marknaderna i Europa. Bo-
laget har även knutit till sig starka 
distributörer och agenturer i bland 
annat Kina och Nya Zeeland. 

Målet är att växa med 50 procent per 
år de kommande åren med en vinst-
marginal på 10 procent. När bolaget 
nått en omsättningstakt på 50 mil-
joner kronor per år bedöms vinst-
marginalen ligga på 15 procent, 
men vår bedömning är mer konser-
vativ. En värdering av diskonterade 
kassaflöden före nyemissionen ger 
en motiverad riktkurs på 11 kronor. 
Vår rekommendation är att teckna 
i nyemissionen.  

TECKNA

VD: Tony Qvist
Styrelseordförande: Jan-Ove Petersson
Största ägare: Tony Broberg och 
 Tony Qvist (30,2�% vardera) 
Börsvärde, mnkr: Uppskattad värdering  
 på 32,4 mnkr
Lista: Fr.o.m. 1 juli 2014 handlas 
 aktien på Aktietorget
Aktuell börskurs, kr: Ej aktuell
P/E-tal 2013: Ej aktuellt

KORTA FAKTA

VD Tony Qvist har jobbat med 
bilbarnstolar i mer än 20 år. I Brio 
var han med om att skapa bilbarn-
stolssortimentet från grunden. 
Medgrundaren Tony Broberg har 
under flera år arbetat med barn-
säkerhet på olika sätt.

De två grundarna är storägare 
med totalt 51 % av rösterna och 
kapitalet (efter nyemissionen), 
vilket skapar en trygg ägarbas 
i bolaget.

Axonkids har gjort flera stora 
inve steringar, som kraftigt har 
minskat kassan. Med den pågåen-
de nyemissionen hoppas bolaget 
kunna täcka kapitalbehovet de 
kommande tolv månaderna.

Bolaget har lyckats knyta till sig 
flera nya distributörer och agen-
turer som ger det goda möjligheter 
att växa på nya marknader. Enligt 
vår diskonterade kassaflödes-
analys är riktkursen 11 kronor per 
aktie. Teckningspriset är 6 kronor.

Utan kapital ifrån nyemissionen 
skulle bolaget troligen få ett nega-
tivt kassaflöde det kommande året. 
Vi ser även en viss risk i att växa på 
nya marknader, där produkten och 
varumärket är okänt. 
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BÖRSTEMPERATUR

Riktkurs 11 kronor (före nyemission)

Analytiker: Jimmy Hallberg

Källa: BFK och Axonkids


