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Detta prospekt (”Prospektet”) har upprättats i enlighet med lagen (1991:980) 
om handel med finansiella instrument samt Kommissionens förordning (EG) nr 
809/2004 av den 29 april 2004 om genomförande av Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2003/71/EG.
 All information som lämnas i Prospektet bör noga övervägas, i syn-
nerhet med avseende på de specifika förhållanden som framgår i avsnittet 
”Riskfaktorer” och som beskriver vissa risker som en investering i Axlon Group 
AB (publ) (”Axlon Group”) aktie kan innebära. Uttalanden om framtida förhål-
landen är gjorda av styrelsen i Axlon Group och baseras på rådande marknads-
förhållanden och är väl genomarbetade, men läsaren uppmärksammas på att 
alla framtidsbedömningar, är förenade med osäkerhet. Prospektet har upprät-
tats med anledning av att extra bolagsstämma i Axlon Group den 1 oktober 
2007 godkänt styrelsens beslut den 30 augusti 2007 om företrädesemission 
(”Emissionen”). Emissionen av aktier har beslutats i enlighet med aktiebo-
lagslagen (2005:551).
 Erbjudandet att teckna aktier enligt Prospektet riktar sig inte, direkt eller indi-
rekt, till sådana personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, regist-
rerings- eller andra åtgärder än som följer av svensk rätt. Prospektet får inte 
distribueras i eller till land där distributionen eller Emissionen enligt Prospektet 
förutsätter ytterligare registrerings- eller andra åtgärder än sådana som följer 
av svensk rätt, eller strider mot tillämpliga bestämmelser i sådant land. Varken 
teckningsrätterna, betalda tecknade aktier (BTA) eller de nya aktierna har regist-
rerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 
enligt dess senaste lydelse. Inte heller enligt någon motsvarande lag i någon 
delstat i USA, eller tillämplig lag i annat land. Erbjudandet omfattar inte personer 
med hemvist i USA, Australien, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika eller Kanada, 
eller med hemvist i något annat land, där distribution av Prospektet eller offent-
liggörande av Emissionen strider mot tillämpliga lagar eller regler eller, förutsät-
ter ytterligare prospekt, registreringar eller andra åtgärder än de krav som följer 
av svensk rätt. Anmälan om teckning av aktier i strid med ovanstående kan 
komma att anses vara ogiltiga. Följaktligen får teckningsrätterna, BTA:na eller 
aktierna inte direkt eller indirekt, utbjudas, försäljas, säljas vidare eller levereras 
i eller till länder där åtgärd enligt ovan krävs eller till aktieägare med hemvist 
enligt ovan. Prospektet har godkänts av och registrerats vid Finansinspektionen 
i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument.

Prospektet finns tillgängligt på Axlon Groups huvudkontor och hemsida (www.
axlongroup.se) samt på Lage Jonason AB:s hemsida (www.lage.se). Lage 
Jonason AB har i egenskap av finansiell rådgivare biträtt Bolagets styrelse 
vid upprättande av Prospektet. Innehållet i Prospektet baseras på information 
som tillhandahållits av Axlon Group. Lage Jonason AB har vidtagit vedertagna 
åtgärder för att förvissa sig om att den information som lämnas i Prospektet är 
riktig samt så objektiv, balanserad och fullständig som möjligt. Styrelsen i Axlon 
Group är ansvarig för Prospektet. Information om styrelsen återfinns i avsnittet 
”Styrelse, ledande befattningshavare och revisorer”.
 Förutom vad som anges på sidan 64 har ingen information i detta prospekt 
granskats eller reviderats av bolagets revisorer. För Prospektet gäller
svensk rätt. Tvist rörande innehållet i Prospektet eller därmed sammanhäng-
ande rättsförhållanden skall avgöras enligt svensk rätt och av svensk domstol 
exklusivt.

Framtidsinriktad information
Prospektet innehåller framtidsinriktade uttalanden och antaganden om 
marknadsförhållanden, verksamhet och resultat. Dessa uttalanden åter-
finns i flera avsnitt bland annat ”Riskfaktorer”, ”Bakgrund och motiv”, 
”Verksamhetsbeskrivning” samt ”Kommentarer till den finansiella utvecklingen” 
och inkluderar uttalanden om Bolagets nuvarande avsikter, bedömningar och 
förväntningar. Orden ”anser”, ”avser”, ”bedömer”, ”förväntar sig”, ”förutser”, 
”planerar” eller liknande uttryck indikerar vissa av dessa framtidsinriktade utta-
landen. Andra sådana uttalanden identifieras utifrån sammanhanget. Faktiska 
händelser och resultatutfall kan komma att skilja sig avsevärt från vad som 
framgår av uttalanden till följd av risker och andra faktorer som Bolagets verk-
samhet påverkas av. Sådana faktorer nämns under avsnittet ”Riskfaktorer”.

Information från tredje part
Axlon Group har inte granskat marknadsdata eller annan information som tredje 
part använt varför varken styrelsen i Axlon Group eller Lage Jonason AB påtar 
sig något ansvar för riktigheten för sådan i Prospektet intagen information. 
Sådan information bör läsas med detta i åtanke. Ingen tredje part enligt ovan 
har, såvitt styrelsen känner till, väsentliga intressen i Axlon Group.
 Informationen i Prospektet har återgivits korrekt, och såvitt styrelsen i Axlon 
Group känner till har inga uppgifter utelämnats på sätt som gör den återgivna 
informationen felaktig eller missvisande. Viss finansiell och annan information 
som finns i tabeller i Prospektet har avrundats. Summan av siffrorna i en tabell 
kan skilja sig från den totala summa som anges i tabellen.

Definitioner
Axlon Group, Bolaget, Koncernen: 
Med Axlon Group, bolaget samt koncernen avses Axlon 
Group AB (publ), organisationsnummer 556585-5946, tillika 
koncernen.

Axlon:
Med Axlon avses det rörelsedrivande bolaget inom kontant-
hantering, Axlon AB, organisationsnummer 556404-7081.

HGL:
Med HGL avses Bolagets verksamhet inom kontraktstill-
verkning i Hong Kong och Kina.

Erbjudandet eller Emissionen:
Företrädesemissionen som beskrivs närmare i detta pro-
jekt.

Prospektet:
Detta prospekt som har upprättats i enlighet med lagen 
(1991:980) om handel med finansiella instrument samt 
Kommissionens förordning (EG) nr 809/2004 den 29 april 
2004 om genomförande av Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2003/71/EG.
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Sammanfattning

Denna sammanfattning skall ses som introduktion till informationen 
i Prospektet. Varje beslut att investera i aktier i Axlon Group skall 
baseras på bedömning av informationen i Prospektet i dess helhet, 
inte enbart på denna sammanfattning. En person får göras ansvarig 
för uppgifter som ingår i, eller saknas i sammanfattningen, eller en 
översättning av den, bara om sammanfattningen eller översätt-
ningen är vilseledande eller felaktig i förhållande till de andra delarna 
av Prospektet. Investerare som väcker talan vid domstol med 
anledning av uppgifterna i Prospektet kan bli tvungen att svara för 
kostnaderna för översättning av Prospektet.

Erbjudandet i korthet
Styrelsen i Axlon Group beslutade den 30 augusti 2007, under för-
utsättning att extra bolagsstämma den 1 oktober 2007, godkände 
att öka bolagets aktiekapital genom nyemission. Detta med före-
trädesrätt för bolagets befintliga aktieägare, om högst 623 173 035 
aktier, innebärande att Axlon Groups aktiekapital ökar med högst 
62 317 303,5 kronor. Styrelsens beslut godkändes av den extra 
bolagsstämman.
 Erbjudandet innebär att två (2) befintliga aktier i Axlon Group ger 
aktieägare rätt att teckna tre (3) nya aktier till en emissionskurs om 
10 öre per aktie.
 Aktierna i Axlon Group AB är noterade på First North och han-
deln med betalda aktier (BTA) beräknas inledas den 12 oktober 
2007.
 Emissionen är säkerhetsställd till 70,8 procent genom tecknings-
förbindelser och garantiåtaganden från Bolagets huvudägare. Tre 
av Axlon Groups befintliga ägare som tillsammans representerar 
26,4 procent av aktierna i bolaget, har förbundit sig att teckna sina 
andelar, därutöver har dessa tre ägare gjort en garantiutfästelse 
som omfattar ca 24,7 Mkr. Sammantaget omfattar teckningsför-
bindelserna och garantiutfästelserna ca 44,1 Mkr, vilket motsvarar 
70,8 procent av emissionsbeloppet.

Bakgrund, verksamhetsbeskrivning och motiv
Axlon Group består av affärsområdena Axlon, som utvecklar sys-
tem för säker kontanthantering, och HGL som bedriver kontraktstill-
verkning i Kina.
 Axlon har sedan lång tid utvecklat AxlonRS som är ett avan-
cerat system för säker kontanthantering i detaljhandeln. Sedan 
utvecklingen av AxlonRS inleddes 2002 har totalt omkring 140 Mkr 
investerats i systemet. AxlonRS-systemet innebär att kontanter är 
skyddade med lås och infärgningssystem under hela flödet från 
kassalinjen via värdetransport till en uppräkningscentral. Axlon RS 
består av ett antal hårdvarumoduler och programvara som kan kon-
figureras efter kunders behov. Systemet består i huvudsak av sys-
temkomponenterna sedelenhet, myntenhet för enstyckesinmatning 
och flerstyckesinmatning, transportkassett, AxlonRS BackOfficeUnit 
tömningsenhet samt AxlonRS BackOffice programvara. 

 Betalning för systemet kommer att ske på olika sätt beroende på 
kundtyp och hur Axlons samarbeten med partners utvecklas. 
 Ersättningsmodellen kan komma vara både fast pris och leasing 
genom Axlons partners. Försäljning mot slutkund sker genom 
kombination av direktförsäljning och via parters. Potentiella partners 
finns bland värdetransportföretag samt leverantörer av kassasystem 
och säkerhetsutrustning för butiker. 
 På basis av marknadsaktiviteter och befintliga installationer kan 
konstateras att det finns ett stort behov av system för säker kon-
tanthantering och att intresset för AxlonRS är stort inom svensk 
handel. Lanseringen av AxlonRS kommer att resultera i en ökad 
rörelsekapitaluppbyggnad och ett kapitalbehov. Axlon kommer att 
bygga upp en marknadsorganisation för att möjliggöra en fram-
gångsrik lansering av AxlonRS på den svenska, och i förlängningen, 
den internationella marknaden.
  HGL upplever en stark efterfrågan på bolagets produktionstjäns-
ter vilket förväntas ge en ökning av årlig beställningsvolym. På kort 
sikt innebär detta en tilltagande orderingång med ökad rörelsekapi-
talbindning och lägre rörelsemarginaler som följd.
 Mot bakgrund av ovanstående är det styrelsens i Axlon Group 
bedömning att bolaget behöver kapitaltillskott om cirka 62 Mkr före 
emissionskostnader för att finansiera verksamheten under återsto-
den av 2007 samt under 2008.

Riskfaktorer
De som överväger att investera i Axlon Group bör noggrant beakta 
de risker som redovisas nedan. Riskfaktorerna är inte upptagna i 
någon prioritetsordning och redogörelsen gör ej anspråk på att vara 
heltäckande. 
  Axlon har nyligen inlett serieproduktion av kontanthanterings-
systemet AxlonRS, men leverans av serietillverkade enheter har inte 
påbörjats varför Axlon inte har några försäljningsintäkter från syste-
met i dagsläget.
 En svag utveckling av konjunkturen kan innebära lägre mark-
nadstillväxt än förväntat på de marknader inom vilka Axlon verkar, 
vilket kan påverka efterfrågan på Axlons system negativt.
 Axlons egenutvecklade teknik är ny och kan komma att innehålla  
okända programfel eller ha otillräcklig prestanda. Detta kan skada 
verksamheten och minska avsättningsmöjligheterna för Axlons sys-
tem.
 Axlon anser att möjligheterna att framgångsrikt sälja produkterna 
delvis beror på att det effektivt skyddar sina immateriella rättigheter. 
Lyckas ej detta kan Bolagets försäljning begränsas.
 Axlon har idag begränsad erfarenhet av försäljning och mark-
nadsföring. För försäljning av AxlonsRS-systemet utanför Sverige 
kan Bolaget bli tvunget att förlita sig på försäljnings-, marknads-
förings och distributionsavtal med utomstående parter. Axlon kan 
komma att misslyckas med att ingå sådana avtal eller att ingå 
sådana avtal på villkor som är ogynnsamma för Bolaget.
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 Det finns inga framtida garantier att bolaget kan generera tillräck-
ligt med intäkter för att finansiera verksamheten, och bolaget kan 
således även i framtiden vara beroende av kapitaltillskott.
 Axlon är beroende av nyckelpersoner och det kan inte utesluta 
att vissa av dessa kan komma att lämna företaget. 
 I takt med att marknaden för kontanthanteringssystem växer, 
kommer andra aktörer sannolikt att öka sina engagemang. 
Betydande resurser för utveckling och marknadsföring av konkur-
rerande system kan komma att sättas in.
 Förändringar i lagstiftning avseende till exempel kontanthantering 
och säkerhet kring kontanthantering kan negativt påverka avsätt-
ningsmöjligheterna för Axlons system.
 Detta medför att en investering i värdepapper i Axlon Group är 
förenad med större risk än en investering i ett mer moget och eta-
blerat företag.

Marknad
Axlon agerar på marknaden för kontanthantering som bl.a. omfattar 
flödet av kontanter mellan handeln och bankerna. Komplexiteten 
och ineffektiviteten på denna marknad öppnar affärsmöjligheter för 
aktörer som kan erbjuda innovativa lösningar som möter markna-
dens krav på säkerhet.

 Kontanthanteringsmarknadens viktigaste aktörer är de stora ban-
kerna, värdetransportbolag som Loomis, G4S och Panaxia samt 
Riksbanken.
 En trend på området är att mängden kontanter i omlopp i 
Sverige ökar. Liknande utveckling gäller i övriga Europa, där värdet 
på eurosedlar och mynt ökade med 11 respektive 7,5 procent 
under 2006. 
 Riksbanken har omorganiserat och minskat sin roll inom kon-
tanthanteringen i Sverige. Ett större ansvar har därmed lagts på 
bankerna och värdetransportbolagen, med ökat tryck på effektivise-
ring av den svenska kontanthanteringen. En ytterligare trend är att 
antalet butiksrån ökar i Sverige, vilket ökar behovet av en säkrare 
kontanthantering.
 Marknaden för kontanthanteringssystem i Europa leds idag av 
de svenska aktörerna CashGuard och SafePay, som är en del av 
Gunnebo. Även den internationella koncernen Wincor Nixdorf, som 
tillhandahåller IT-lösningar och system för banker och handel, erbju-
der vissa lösningar för kontanthantering vid kassan.
 HGL har sin tillverkning förlagd till Guangdongprovinsen i Kina 
och vänder sig både till den lokala och den internationella markna-
den med fokus på internationella industri-, teknik och medicintek-
nikföretag.

  Antal Andel kapital
Aktieägare per 29 juni 2007 Aktier och röster 
Sven-Aage Bengtson med bolag  66 653 474 16,0% 
Verdane Capital A&B K/S  55 484 800 13,4% 
Stifag AB  40 115 000 9,7% 
Thomas Lindwall med bolag 35 000 000 8,4% 
Besken Holding AB  17 850 000 4,3% 
Thomas Gaterud  16 178 275 3,9% 
Krutudden AB  15 205 000 3,7% 
Mats Boquist med bolag  14 000 000 3,4% 
First Securities  11 838 400 2,8% 
Folksam Framtidsfond  7 160 000 1,7% 
Övriga  135 963 741 32,7% 
Totalt 415 448 690 100,0% 
 

Styrelsemedlem Befattning Invald år
Thomas Lindwall Styrelseordförande 2005
Mats Boquist Vice ordförande 2007
Sven-Aage Bengtson Styrelseledamot 2005
Jerker Adeberg Styrelseledamot 2005
Henrik Aspén Styrelseledamot 2007
Göran Strandberg Styrelsesuppleant 2007

Ledande  Anställd
befattningshavare Befattning sedan
Peter Fischer VD, Axlon Group AB 2007
Fredrik Bister CFO och Personalchef 2004
Tomas Ringström VD, Axlon AB 2006
Anders Markstedt VD, HGL Global Ltd. 2001

   Revisor
Revisorer  sedan
Magnus Brändström, Öhrlings PricewaterhouseCoopers 2005
Magnus Thorling, Öhrlings PricewaterhouseCoopers 2005

Balansräkning - koncernen (Tkr) Jan-juni 2007 Jan-juni 2006 2006 2005 2004
Tillgångar      
Summa anläggningstillgångar 51 194 26 633 52 688 29 255 19 470
Summa omsättningstillgångar 35 733 30 543 37 773 5 355 14 783
Summa tillgångar 86 927 57 176 90 461 34 610 34 253

Eget kapital och skulder
Eget kapital 35 111 34 791 52 293 8 931 19 086
Avsättningar 2 462 1 000 2 462 1 000 0
Långfristiga skulder 29 450 17 966 20 090 21 300 9 554
Kortfristiga skulder 19 904 3 419 15 616 3 379 5 613
Summa eget kapital och skulder 86 927 57 176 90 461 34 610 34 253
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AxlonRS är ett innova-
tivt och tekniskt ledande 
koncept för kontanthan-
tering. Systemet kom-
binerar hög säkerhet, 
avancerade IT-lösningar 
och integrerade produk-
ter och tjänster som kan 
kopplas samman med 
butikernas befintliga 
system och systemen 
hos externa leverantörer.
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Riskfaktorer

All affärsverksamhet är förenad med ett visst mått av risktagande. 
Nedan anges, utan inbördes rangordning, några av de faktorer 
som kan få betydelse för Axlons Groups verksamhet, finansiella 
ställning och resultat. Samtliga riskfaktorer kan inte upptas här. En 
samlad riskvärdering måste därför även omfatta övrig information i 
prospektet, en allmän omvärldsanalys samt generell information om 
de marknader Axlon Group verkar på. Axlon har beslutat att inleda 
serieproduktion av kontanthanteringssystemet AxlonRS, men leve-
rans av serietillverkade enheter har inte påbörjats varför Axlon inte 
har några försäljningsintäkter från systemet i dagsläget. Det finns 
också en rad riskfaktorer kopplade till HGL:s verksamhet. Bland 
annat detta medför att en investering i värdepapper i Axlon Group 
är förenad med större risk än en investering i ett mer moget och på 
marknaden etablerat företag.

Konjunkturen
Konjunkturutvecklingen påverkar investeringsviljan på marknaden i 
allmänhet, men även på Axlons och HGL:s potentiella kunder. En 
svag utveckling av konjunkturen kan innebära lägre marknadstillväxt 
än förväntat på de marknader inom vilka Axlon Group verkar, vilket 
i sin tur kan påverka efterfrågan på Axlons system och HGL:s tjäns-
ter negativt.

Axlons tekniska lösning
Axlons egenutvecklade teknik är ny och kan komma att innehålla 
ännu okända programfel eller ha otillräcklig prestanda, vilket kan 
skada verksamheten eller minska avsättningsmöjligheterna för 
Axlons system.
 Axlon verkar på en marknad med en kontinuerlig teknologisk 
utveckling. Det kan inte uteslutas att befintliga eller nya konkurre-
rande teknologier kan leda till minskade avsättningsmöjligheter för 
Axlons system. Ej heller kan det uteslutas att teknologisk utveckling 
och förändrade krav på Axlons system kan leda till ökade eller oför-
utsedda kostnader i samband med produktutveckling och produk-
tion.

Kontantbetalning
En stor del av alla betalningar i detaljhandeln görs med kontan-
ter. Det är möjligt att andelen kontanta betalningar i förhållande 
till exempelvis kortbetalningar och elektroniska betalningar, kan 
komma att minska i framtiden och därmed minska efterfrågan på 
Axlons system.

Fåtal kunder
HGL har ett fåtal kunder som f.n. svarar för en betydande andel av 
HGL:s omsättning. Förlust av någon av HGL:s större kunder skulle 
på kort sikt kunna resultera i en betydande minskning av HGL:s 
intäkter.

Axlons immateriella rättigheter
Axlons framgång kommer delvis att bero på dess möjligheter att 
erhålla patent, att skydda sina patent, behålla sina företagshemlig-
heter och att driva sin verksamhet utan att göra intrång på andras 

immateriella rättigheter. Axlon har idag beviljats två svenska patent 
och har även ansökt om patent i Sverige och i andra länder för 
delar av sin teknologi. Inga garantier finns för att Axlons patentan-
sökningar kommer att beviljas. Det är vidare osäkert (i) om det finns 
andra patent, med bättre förmånsrätt som Bolaget kan anklagas 
göra intrång i, (ii) att beviljade patent kan upprätthållas och inte 
kringgås, (iii) eller att de rättigheter som följer av patent medför 
något verkligt egendomsskydd eller någon affärsmässig fördel av 
betydelse för Axlon.
 Axlon kan dessutom tvingas att föra rättsliga processer som kan 
medföra stora kostnader för Bolaget för att försvara och upprätt-
hålla patent som Bolaget beviljats, eller för att avgöra omfånget 
och giltigheten av andras immateriella rättigheter. En process med 
negativ utgång kan försvaga Axlons finansiella ställning och verk-
samhet.
 Axlon förlitar sig också på företagshemligheter, know-how och 
nya teknologiska uppfinningar för att utveckla och behålla konkur-
rensfördelar. Det finns inga garantier för att Axlon i detta fall inte 
kommer att bli kända för konkurrenter. Dessutom kan obehöriga 
kopiera eller på annat sätt erhålla och använda produkter eller tek-
nologi för att tillverka produkter med samma funktioner som Axlons 
system. Att beivra obehörig användning av teknologi är svårt. 
Bolaget kan inte förlita sig på att förebyggande arbete förhindrar 
användning av dess teknologi.

Kommersialisering av AxlonRS-systemet
Axlons verksamhet är till stor del koncentrerad till utvecklingen av 
AxlonRS-systemet. Inga garantier finns dock att AxlonRS-systemet 
efterfrågas i tillräcklig omfattning av Bolagets potentiella kunder. 
Ogynnsamma eller endast marginellt gynnsamma resultat från 
Axlonsystemet avseende prestanda, kan påverka Axlons förmåga 
negativt att generera intäkter från försäljning av AxlonRS-systemet. 

Infrastruktur för erfarenhet av 
försäljning och marknadsföring
Axlon har idag begränsad erfarenhet av försäljning och marknads-
föring. För försäljning av AxlonsRS-systemet utanför Sverige kan 
Bolaget tvingas förlita sig på försäljnings-, marknadsförings- och 
distributionsavtal med utomstående parter. Framgången för Axlons 
samarbetspartners kan vara utanför Axlons kontroll. Om Axlon eller 
en samarbetspartner skulle säga upp ett samarbetsavtal kan det 
vara svårt att finna en ny samarbetspartner till acceptabla villkor.
 Om Axlon beslutar att etablera en egen försäljningsorganisation 
utanför Sverige kan detta väsentligen öka Bolagets kostnader.

Framtida finansieringsbehov
Inga garantier finns för att Axlon Group i framtiden klarar av att 
generera tillräckligt med intäkter för att finansiera verksamheten. 
Axlon Group kan således även i framtiden vara beroende av kapital-
tillskott för att finansiera verksamheten. Det finns inga garantier för 
att Axlon Group i framtiden kan attrahera tillräckligt med kapital för 
att bedriva sin verksamhet.
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Nyckelpersoner
Axlon Group koncernens utveckling beror i hög grad på före-
tagsledningens och andra nyckelpersoners kunskap, erfarenhet 
och engagemang. Axlon Group har anställningsavtal med sådana 
personer på villkor som Axlon Group bedömer marknadsmässiga. 
Axlon Group ser personalen som en tillgång och arbetar därför 
kontinuerligt med att upprätthålla en god personalpolitik. Det finns 
ingen garanti för att Axlon Group över tiden kommer att kunna 
behålla dessa befattningshavare eller kunna rekrytera ny kvalificerad 
personal. Till dags dato har Axlon Group emellertid inte haft några 
svårigheter att vare sig behålla eller att rekrytera nya befattningsha-
vare.

Konkurrens
AxlonRS
Axlon bedömer att konkurrensen på marknaden för kontanthan-
teringssystem kommer att öka de närmaste åren. Vissa konkur-
renter har färdigutvecklade system och har marknadsfört och sålt 
ett antal system i Sverige och andra europeiska länder. Därutöver 
finns ett antal starka industriföretag verksamma inom andra delar 
av kontanthanteringsmarknaden. I takt med att marknaden för 
kontanthanteringssystem växer, kommer sådana aktörers intresse 
för marknaden sannolikt att öka, och de kan därmed avsätta bety-
dande resurser för utveckling och marknadsföring av konkurrerande 
system.

HGL
HGL verkar på en hårt konkurrensutsatt marknad både lokalt och 
internationellt. Det finns många företag med betydligt större resur-
ser som kan erbjuda likvärdiga tjänster.

Valutakursförändringar
HGL verkar på en internationell marknad och bolaget påverkas av 
växelkursförändringar. Växelkursförändringar, i vissa utländska valu-
tor, kan få negativ inverkan på HGL:s omsättning, rörelseresultat 
och internationella konkurrenskraft.

Landrisker
Det finns särskilda risker med näringsverksamhet i Kina. Även om 
regeringen vidtagit åtgärder för att minska korruptionen är denna 
omfattande. Rättssystemet är relativt outvecklat. Likaså finns det en 
ekonomisk risk. Ett exempel på ekonomisk risk är de konsekvenser 
som kan komma att uppstå om Kina väljer att justera värdet på sin 
valuta relativt den amerikanska dollarn och andra valutor.

Lagstiftning
Förändringar i lagstiftning avseende bl.a. kontanthantering och 
säkerhet kring kontanthantering, kan komma att negativt påverka 
avsättningsmöjligheterna för Axlons system och kan komma att 
innebära att Axlons system måste utvecklas eller modifieras.

Risker relaterade till aktien
Historiskt har likviditeten i Axlon-aktien varit begränsad. Det är inte 
möjligt att förutse hur investerarnas intresse för Axlon-aktien ändras 
över tiden. Om en aktiv och likvid handel inte utvecklas kan det bli 
svårt att sälja större poster inom en snäv tidsperiod, utan att priset i 
aktien påverkas negativt för aktieägarna.

Fluktuationer i aktiekursen för Axlon-aktien
En investering i Axlon Group är förknippad med risk. Inga garan-
tier finns för att aktiekursen kommer att ha en positiv utveckling. 
Aktiekursen för Axlonaktien kan i framtiden komma att fluktuera 
kraftigt, bland annat till följd av kvartalsmässiga resultatvariationer, 
den allmänna konjunkturen och förändringar i kapitalmarknadens 
intresse för Bolaget. Aktiemarknaden kan generellt gå ner av olika 
orsaker så som räntehöjningar, politiska utspel, valutakursföränd-
ringar och sämre konjunkturella förutsättningar. Aktiemarknaden 
präglas även till stor del av psykologiska faktorer. En aktie som 
Axlon kan 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.

Utebliven utdelning
Till dags dato har Axlon inte beslutat om någon utdelning och sty-
relsen avser inte att föreslå utdelning för verksamhetsåret 2007. 
Tidpunkten för och storleken på eventuella framtida utdelningar 
föreslås av styrelsen och beslutas av bolagsstämman se vidare i 
avsnittet ”Aktien och ägarförhållanden, Utdelningspolicy”. Så länge 
ingen utdelning lämnas, måste eventuell avkastning på investe-
ringen genereras genom en höjning i aktiekursen.
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Inbjudan till teckning av aktier

Styrelsen i Axlon Group beslutade den 30 augusti 2007, under förutsättningar av extra bolagsstämmans godkännande, att 
genomföra en nyemission av aktier till ett belopp om cirka 62 Mkr med företrädesrätt för bolagets aktieägare. Styrelsens 
beslut godkändes av extra bolagsstämman den 1 oktober 2007. 

Nyemissionen omfattar totalt högst 623 173 035 aktier, envar med ett kvotvärde om 10 öre, innebärande att Axlon Groups 
aktiekapital kan öka med högst 62 317 303,50 kronor. Bolaget tillförs genom emissionen högst cirka 57 Mkr, efter avdrag 
för emissionskostnader som beräknas uppgå till 5 Mkr. För att finansiera Bolaget under sommaren och hösten upptog Axlon 
Group i april 2007 kortfristiga lån om totalt 12,9 Mkr från fyra större aktieägare i bolaget.1) I samband med emissionen kom-
mer de fyra långivande aktieägarna att betala delar av sina tecknade aktier genom konvertering av lånen. Efter nyemissionen, 
kommer Axlons Groups aktiekapital att uppgå till 103 862 172,50 kronor fördelat på 1 038 621 725 aktier. De nyemitterade 
aktierna motsvarar 60 procent av kapitalet och rösterna i Bolaget. 

Aktieägarna i Axlon Group har företrädesrätt att teckna de nya aktierna i Bolaget. Två (2) befintliga aktier i Axlon Group ger 
rätt att teckna tre (3) nya aktier till en emissionskurs om 10 öre per aktie. Teckningskursen är fastställd av Axlon Groups sty-
relse i samrådan med Bolagets finansiella rådgivare Lage Jonason AB. Vid fastställandet har rådande marknadsförhållanden 
beaktats. Teckning av aktier med företrädesrätt skall ske genom samtidig kontant betalning från och med den 11 till och 
med den 24 oktober 2007.

Om inte samtliga aktier i emissionen tecknas med stöd av företrädesrätt skall styrelsen, inom ramen för emissionens högsta 
belopp besluta om tilldelning av aktier tecknade utan företrädesrätt. Vid beslut om tilldelning utan företrädesrätt skall prioritet 
ges dem som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter. 

Emissionen är säkerhetsställd till 70,8 procent genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden från Bolagets huvudä-
gare. Tre av Axlon Groups ägare som tillsammans representerar 26,4 procent av aktierna i bolaget, har förbundit sig att 
teckna sina andelar. Därutöver har dessa tre ägare gjort en garantiutfästelse som omfattar ca 24,7 Mkr. Sammantaget 
omfattar teckningsförbindelserna och garantiutfästelserna ca 44,1 Mkr, vilket motsvarar 70,8 procent av emissionsbeloppet.2) 
För det belopp som omfattas av garantiutfästelserna utgår en garantiersättning i form av teckningsoptioner i Axlon Group. 
Teckningsoptionernas beräknade värde motsvarar 10 procent av det garanterade beloppet. 

Första handelsdag på First North med betalda tecknade aktier (BTA) är beräknat till den 12 oktober.

Härmed inbjuds aktieägarna i Axlon Group till teckning av aktier enligt villkoren i föreliggande prospekt.

Stockholm den 1 oktober 2007
Axlon Group AB (publ)

Styrelsen
   

1)  Lånen löper med en ränta på 7,5 procent. För en närmare beskrivning av lånen se avsnittet ”Legala frågor och kompletterande information”.

2)  För en närmre beskrivning av teckningsförbindelser, garantiåtaganden och garantiersättningar se avsnittet ”Legala frågor och kompletterande information”.
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Axlon Group består av de två affärsområdena Axlon, som utvecklar 
system för säker kontanthantering, och HGL som bedriver kon-
traktstillverkning i Kina. 

Axlon har sedan lång tid tillbaka utvecklat AxlonRS som är ett avan-
cerat system för säker kontanthantering i detaljhandeln. Utveckling 
och tester av systemet har genomförts framgångsrikt och den 9 
augusti 2007 offentliggjorde Axlon att bolaget har fattat beslut om 
att starta serieproduktion av systemet och inleda leveranser till 
marknaden under hösten. Inledningsvis kommer delar av AxlonRS 
att tillverkas av HGL och på sikt är målsättningen att merparten av 
produktionen skall ske hos HGL.

AxlonRS-systemet möjliggör en helt sluten kontanthanteringspro-
cess som innebär att kontanterna är skyddade med lås och infärg-
ningssystem under hela flödet från kassalinjen via värdetransport 
till en uppräkningscentral. Utifrån marknadsaktiviteter och befintliga 
installationer kan Axlon konstatera att det finns ett stort behov av 
system för säker kontanthantering och att intresset för AxlonRS är 
stort inom svensk handel.

Lanseringen av AxlonRS kommer att resultera i en ökad rörelse-
kapitaluppbyggnad som skapar ett kapitalbehov. Vidare kommer 
Axlon att bygga upp en marknadsorganisation för att möjliggöra en 

framgångsrik lansering av AxlonRS på den svenska, och i förläng-
ningen den internationella marknaden, vilket ytterligare förstärker 
bolagets kapitalbehov. 

HGL upplever en ökande efterfrågan på bolagets produktionstjäns-
ter. Till exempel tillkännagav HGL den 17 augusti 2007 att bolaget 
erhållit en beställning från den befintliga kunden Atlas Copco som 
innebär en ökning av årlig beställningsvolym med 8 Mkr. På kort 
sikt innebär dock den tilltagande orderingången en ökad rörelseka-
pitalbindning och lägre rörelsemarginaler.

Mot bakgrund av ovanstående är det styrelsen i Axlon Groups 
bedömning att bolaget behöver ett kapitaltillskott om 62 Mkr före 
emissionskostnader för att finansiera verksamheten under återsto-
den av 2007 samt under 2008.

I övrigt hänvisas till redogörelsen i detta prospekt, vilket upprättats 
av Axlons Groups styrelse i anledning av föreliggande nyemission 
av aktier. Styrelsen för Axlon Group är ansvarig för den information 
som lämnas i detta prospekt. Härmed försäkras att styrelsen har 
vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerhetsställa att 
uppgifterna i prospektet, såvitt styrelsen känner till, överensstämmer 
med faktiska förhållanden och att ingenting är utelämnat som skulle 
kunna påverka dess innebörd.

Bakgrund och motiv

Stockholm den 1 oktober 2007
Axlon Group AB (publ)

Styrelsen
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Erbjudandet
Styrelsen i Axlon Group beslutade den 30 augusti 2007, under för-
utsättning av extra bolagsstämmans godkännande den 1 oktober 
2007, att öka bolagets aktiekapital genom nyemission, av högst 
623 173 035 aktier med företrädesrätt för bolagets befintliga aktieä-
gare. Styrelsens beslut godkändes av extra bolagsstämman den 1 
oktober 2007. 
 Nedan anges villkor och anvisningar för Erbjudandet.

Företrädesrätt till teckning
Den som på avstämningsdagen den 8 oktober 2007 är registrerad 
som aktieägare i Axlon Group äger företrädesrätt att för två (2) 
befintliga aktier teckna tre (3) nya aktier i Axlon Group.

Teckningsrätter
Bolagets aktieägare erhåller tre (3) teckningsrätter för varje på 
avstämningsdagen innehavd aktie i Axlon Group. Två (2) tecknings-
rätter berättigar till teckning av en (1) nyemitterad aktie.
 
Teckningskurs
De nya aktierna i Axlon Group emitteras till en kurs om 10 öre per 
aktie. Courtage utgår ej.

Avstämningsdag
Avstämningsdag hos VPC AB (”VPC”) för rätt till deltagande i 
nyemissionen är den 8 oktober 2007. Sista dag för handel i Axlon 
Groups aktie inklusive teckningsrätt (det vill säga med rätt till delta-
gande i emissionen) är den 3 oktober 2007. Första dag för handel 
i Axlon Group exklusive rätt till deltagande i emissionen är den 4 
oktober 2007.

Teckningstid
Teckning av nya aktier skall ske under tiden från och med den 11 
oktober till och med den 24 oktober 2007. Efter teckningstidens 
utgång blir outnyttjade teckningsrätter ogiltiga och förlorar därmed 
sitt värde. Outnyttjade teckningsrätter kommer, utan avisering från 
VPC, att bokas bort från innehavarens VP-konto.

Handel med teckningsrätter
Handel med teckningsrätter sker på First North under perioden 11 
oktober 2007 till och med 19 oktober 2007. Värdepappersinstitut 
med erforderliga tillstånd handlägger förmedling av köp samt för-
säljning av teckningsrätter. Den som önskar köpa alternativt sälja 
teckningsrätter skall därför vända sig till sin bank eller fondkommis-
sionär. 
    Teckningsrätter vilka ej utnyttjas för teckning i företrädesemis-
sionen måste säljas senast den 19 oktober 2007 eller användas för 
teckning av aktier senast den 24 oktober 2007 för att inte förfalla 
värdelösa. 

Utspädningseffekt
Förestående nyemission medför en ökning av antalet aktier i 
Bolaget från 415 448 690 aktier till 1 038 621 725 aktier, motsva-
rande en ökning om 150 procent. För de aktieägare som avstår att 
teckna aktier i den föreliggande nyemissionen uppstår en utspäd-
ningseffekt om 60 procent av aktiekapitalet i Bolaget efter nyemis-
sionen.

Emissionsredovisning och anmälningssedlar
Direktregistrerade aktieägare
De aktieägare alternativt företrädare för aktieägare vilka på avstäm-
ningsdagen den 8 oktober 2007 är registrerade i den av VPC för 
Bolagets räkning förda aktieboken, erhåller förtryckt emissionsre-
dovisning samt inbetalningsavi från VPC, Prospektet samt särskild 
anmälningssedel. Prospektet finns tillgängligt på Bolagets och Lage 
Jonason ABs hemsidor. Av den förtryckta emissionsredovisningen 
framgår bland annat antalet erhållna teckningsrätter samt det hela 
antal aktier som kan tecknas. Den som är upptagen i den i anslut-
ning till aktieboken särskilt förda förteckningen över panthavare 
med flera, erhåller inte någon emissionsredovisning utan underrät-
tas separat. VP-avi som redovisar registreringen av teckningsrätter 
på aktieägares VP-konto utsändes ej.

Förvaltarregistrerade aktieägare
Aktieägare vars innehav av aktier i Axlon Group är förvaltarregist-
rerade hos bank eller annan förvaltare erhåller varken emissions-
redovisning, prospektet eller särskild anmälningssedel. Teckning 
samt betalning skall ske i enlighet med anvisningar från respektive 
förvaltare.

Teckning med stöd av företrädesrätt
Teckning med företrädesrätt skall ske genom samtidig kontant 
betalning senast den 24 oktober 2007. Teckning genom betalning 
skall göras antingen med den, med emissionsredovisningen utsän-
da, förtryckta inbetalningsavin eller med den inbetalningsavi som är 
fogad till den särskilda anmälningssedeln enligt följande alternativ.

1) Inbetalningsavi
I de fall samtliga på avstämningsdagen erhållna teckningsrätter 
utnyttjas för teckning skall endast den förtryckta inbetalningsavin 
användas som underlag för teckning genom kontant betalning. 
Särskild anmälningssedel skall då ej användas. Observera att teck-
ning är bindande.

2) Särskild anmälningssedel
I de fall teckningsrätter förvärvas eller avyttras, alternativt att ett 
annat antal teckningsrätter än vad som framgår av den förtryckta 
emissionsredovisningen utnyttjas för teckning av nya aktier, skall 
den särskilda anmälningssedeln användas som underlag för teck-
ning genom kontant betalning. Aktieägaren skall på anmälnings-
sedeln uppge det antal aktier som denne tecknar sig för samt på 
inbetalningsavin fylla i det belopp som skall betalas. Betalning sker 
således genom utnyttjande av inbetalningsavin. Ofullständig eller fel-
aktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. 
Särskild anmälningssedel kan erhållas från OMX Broker Services 
på nedanstående telefonnummer. Ifylld anmälningssedel skall i 
samband med betalning skickas eller lämnas på nedanstående 
adress och vara OMX Broker Services tillhanda 24 oktober 2007. 
Det är endast tillåtet att insända en (1) särskild anmälningssedel. I 
det fall fler än en anmälningssedel insändes kommer enbart den sist 
erhållna att beaktas. Övriga anmälningssedlar kommer således att 
lämnas utan hänseende. Observera att teckning är bindande.

Villkor och anvisningar
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OMX Broker Services AB
Corporate Finance Administration
Emission – Axlon
105 78 Stockholm
Besöksadress: Tullvaktsvägen 15
Telefon: 08-405 60 00 Telefax: 08-667 78 27

Teckning utan företrädesrätt
I de fall samtliga aktier inte tecknas med företrädesrätt skall styrel-
sen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om till-
delning av aktier tecknade utan företrädesrätt. Prioritet skall ges till 
dem vilka tecknat aktier med stöd av teckningsrätter och, vid över-
teckning, skall tilldelning ske i förhållande till det antal teckningsrät-
ter vilka var och en utnyttjat för teckning av aktier och, i den mån 
detta inte kan ske, genom lottning. Teckning av aktier utan företrä-
desrätt skall ske under samma period som teckning av aktier med 
företrädesrätt, det vill säga från och med den 11 oktober 2007 till 
och med den 24 oktober 2007. Anmälan om teckning utan företrä-
desrätt sker genom att den särskilda anmälningssedeln ifylls, under-
tecknas samt skickas till OMX Transaction Services på adress enligt 
ovan. Någon betalning skall dock ej ske i samband med anmälan 
om teckning av aktier utan företrädesrätt utan sker i enlighet med 
vad som anges nedan. Den särskilda anmälningssedeln skall vara 
OMX Broker Services tillhanda senast den 24 oktober 2007. Det 
är endast tillåtet att insända en (1) särskild anmälningssedel i det 
fall fler än en anmälningssedel insändes kommer enbart den sist 
erhållna att beaktas. Övriga anmälningssedlar kommer således att 
lämnas utan hänseende. Observera att anmälan är bindande.

Tilldelning vid teckning utan företrädesrätt
Besked om eventuell tilldelning av aktier tecknade utan företrädes-
rätt lämnas genom översändande av tilldelningsbesked i form av 
en avräkningsnota. Likvid skall erläggas senast fem (5) bankdagar 
efter utfärdandet av avräkningsnotan. Något meddelande lämnas 
ej till den som inte erhållit tilldelning. Erläggs ej likvid i rätt tid kan 
aktierna komma att överlåtas till annan. Skulle försäljningspriset vid 
sådan överlåtelse komma att understiga priset enligt detta erbju-
dande, kan den vilken ursprungligen erhållit tilldelning av dessa 
aktier komma att få svara för hela eller delar av mellanskillnaden. 
Tilldelning är inte beroende av när under teckningstiden anmälan 
inkommer. I händelse av överteckning kan tilldelning komma att 
utebli eller ske med ett lägre antal aktier än vad anmälan avser.

Kvittningsrätt
Aktieägarna Pronostra AB, Stifag AB, Verdane Capital V B K/S 
och Verdane Capital V A K/S har fordringar mot Bolaget som sam-
manlagt uppgår till 12,9 Mkr jämte ränta per den 24 oktober 2007. 
Dessa aktieägare har rätt att kvitta sina fordringar mot Axlons 
fordringar på betalning för tecknade aktier i nyemissionen. För ytter-
ligare information se avsnittet Legala frågor och kompletterande 
information. 

Aktieägare bosatta i utlandet
Aktieägare bosatta utanför Sverige (med undantag av aktieä-
gare bosatta i USA, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Japan eller 
Australien) och som äger rätt att teckna aktier i företrädesemissio-
nen, kan vända sig till OMX Broker Services per telefon enligt ovan 
för information om teckning samt betalning.

Betald tecknad aktie (BTA)
Teckning genom betalning registreras hos VPC snarast möjligt, 
vilket normalt innebär några bankdagar efter betalning. Därefter 

erhåller tecknaren en VP-avi med bekräftelse på att inbokning av 
betalda tecknade aktier (BTA) skett på tecknarens VP-konto. De 
nytecknade aktierna bokförs som BTA på VP-kontot tills nyemis-
sionen blivit registrerad vid Bolagsverket. Aktieägare som har sitt 
aktieinnehav registrerat via depå hos bank eller fondkommissionär 
erhåller information från respektive förvaltare.

Handel i BTA
Handel i BTA kommer att ske på First North från den 12 okober 
2007 till och med att emissionen registrerats vid Bolagsverket. 

Registrering av emissionen
Företrädesemissionen beräknas registreras vid Bolagsverket senast 
den 7 november 2007. Utifall samtliga tecknade aktier inte har 
betalts i god tid för att möjliggöra en registrering per den 7 novem-
ber 2007 kan en delregistrering komma att ske. 

Leverans av aktier
Så snart företrädesemissionen registrerats ombokas BTA till aktier 
utan särskild avisering från VPC. Vid en delregistrering kommer 
betalade och registrerade aktier att bokas om från BTA till aktier. 
För de aktieägare vilka har sitt aktieinnehav förvaltarregistrerat kom-
mer information från respektive förvaltare.

Handel i Axlon-aktien
Axlon Group är ett till VPC anslutet avstämningsbolag vilket innebär 
att samtliga aktier är kontoförda av VPC. Adress till VPC återfinns i 
avsnittet ”Adresser” i Prospektet. Aktierna i Axlon Group handlas i 
svenska kronor på First North med kortnamnet AXLN och har ISIN-
kod SE0001580846. En handelspost omfattar 10 000 aktier.

Rätt till utdelning
De nyemitterade aktierna äger rätt till utdelning från och med första 
årsstämman eller annan bolagsstämma som hålls efter emissions-
beslutet. Någon utdelning förväntas dock inte lämnas under de 
närmaste åren. Se vidare i avsnittet ”Aktien och ägarförhållanden, 
Utdelningspolicy”.

Offentliggörande av utfallet av emissionen
Snarast möjligt efter att teckningstiden avslutats och senast den 
29 oktober 2007 kommer Bolaget att offentliggöra utfallet av emis-
sionen. Offentliggörande kommer att ske genom pressmeddelande 
och finnas tillgängligt på Bolagets hemsida (www.axlongroup.se).

Teckningsförbindelser och emissionsgarantier
Emissionen är säkerhetsställd till 70,8 procent genom tecknings-
förbindelser och garantiåtaganden från några av Bolagets ägare. 
Tre av Axlon Groups befintliga aktieägare som tillsammans repre-
senterar 26,4 procent av aktierna i bolaget, har förbundit sig att 
teckna sina andelar, därutöver har dessa tre huvudägare gjort en 
garantiutfästelse som omfattar ca 24,7 Mkr. Sammantaget omfattar 
teckningsförbindelserna och garantiutfästelserna ca 44,1 Mkr, vilket 
motsvarar 70,8 procent av emissionsbeloppet. För det belopp som 
omfattas av garantiutfästelserna utgår en garantiersättning i form av 
teckningsoptioner i Axlon. Teckningsoptionernas beräknade värde 
motsvarar 10 procent av det garanterade beloppet. En närmare 
redogörelse för vilka teckningsförbindelser och emissionsgarantier 
som erhållits återfinns i avsnittet ”Legala frågor och kompletterande 
information”.
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VD-ord

Efter fler år av intensivt utvecklingsarbete och tester av vårt kon-
tanthanteringssystem, AxlonRS, har vi nyligen inlett marknadslanse-
ringen av systemet. Ett viktigt steg togs i augusti då serieproduktion 
påbörjades. De första beställningarna befinner sig nu i produktion 
och kommer att levereras under årets fjärde kvartal.
 Parallellt med produktionsstarten har vi intensifierat våra mark-
nads- och försäljningsinsatser. Det första steget i marknadsstrate-
gin är en lansering i Sverige där vi siktar in oss på mindre och med-
elstora butiker såsom servicebutiker och bensinstationer. Även om 
vi inledningsvis kommer att ha flera fristående butiker som kunder 
fokuserar vi långsiktigt på kedjeföretag. Det finns ett starkt intresse 
för vår produkt på marknaden och vi har för närvarande ett stort 
antal förfrågningar. 
 I takt med att försäljningen och produktionstakten ökar kommer 
vi att stärka organisationen och partnernätverken inom marknad 
och försäljning samt service- och support för att kunna adressera 
den svenska marknaden, inklusive de stora detaljhandelskedjorna, 
på bred front under 2008.

Ökad kundnytta och förbättrad säkerhet
Tvärt emot vad många tror så ökar mängden kontanter i sam-
hället och strukturen på kontanthanteringen i Sverige utvecklas. 
Kontanthantering är komplex och kännetecknas av låg effektivitet. 
Det finns goda möjligheter för aktörer som, likt Axlon, kan erbjuda 
system som effektiviserar kontantflödet och möjliggör nya lösningar.
 AxlonRS är ett innovativt och tekniskt ledande koncept för kon-
tanthantering. Systemet kombinerar hög säkerhet, avancerade 
IT-lösningar och integrerade produkter och tjänster som kan kopp-
las samman med butikernas befintliga system och systemen hos 
externa leverantörer. 
 För våra kunder har AxlonRS flera viktiga fördelar gentemot kon-
kurrenternas. Systemet är helt slutet, vilket innebär att kontanterna 
är fullständigt skyddade hela vägen från kassan till värdetransportö-
rens uppräkningscentral. Idag kan Axlon tillsammans med partners 
möjliggöra en fullständigt sluten hantering av kassatransaktionen 
hela vägen till banken. Systemet ökar även effektiviteten i kassan, 
bidrar till en bättre arbetsmiljö samt skapar nya möjligheter i buti-
ken. Effektiviteten hos AxlonRS möjliggör en bättre cash manage-
ment för butikerna.

Attraktiv samarbetspartner
AxlonRS innebär inte bara stora fördelar för butikskedjor och 
handlare, även för värdetransportföretag och andra aktörer inom 
kontanthantering innebär systemet fördelar och nya affärsmöjlighe-
ter. Genom att AxlonRS kan kopplas upp mot värdetransportörens 
system kan tömning av kassan behovsstyras, vilket bidrar till mins-
kade transporter med ökad säkerhet, lägre kostnader och mindre 
miljöpåverkan. 
 Vi har märkt av ett stort intresse för vårt koncept från flera stora 
branschaktörer och vi för idag många intressanta dialoger. AxlonRS 
innebär nya möjligheter för värdetransportbolagen och genom 
samarbeten med dessa aktörer kan vi bredda vår kontaktyta mot 
marknaden. Tillsammans med värdetransportbolagen kan vi erbjuda  
attraktiva lösningar anpassade för specifika kundkategoriers behov. 

Genom samarbeten med partners blir AxlonRS en integrerad del i 
flödet av kontanter mellan butik och bank. Vi tror att partnersamar-
beten blir en allt viktigare del i försäljningen av AxlonRS framöver.
 
Internationella möjligheter
Vi har ett starkt koncept som vi tror kommer att lyckas väl på den 
svenska marknaden. Sverige har den mest utvecklade marknaden 
i Europa vad gäller kontanthanteringssystem. Trots att vi här har 
kommit långt relativt övriga Europa är det bara omkring tio procent 
av alla kassor som har system för kontanthantering. 
 Även om vi i den första marknadsfasen fokuserar på Sverige, 
utgör den svenska marknaden endast en mindre del av den fram-
tida potentialen för systemet. Den stora potentialen ligger i att lan-
sera AxlonRS internationellt och närmast ligger en etablering inom 
euro-området. Redan under nästa år inleder Axlon marknadsakti-
viteter i vissa euroländer. Etableringen på nya marknader kommer 
att ske tillsammans med partners. Ytterligare intressanta möjligheter 
är OEM- eller distributionssamarbeten med aktörer som levererar 
andra typer av butikslösningar. Att som en liten aktör etablera en 
egen försäljnings-, service- och supportorganisation på flera mark-
nader ser Axlon idag som ett mindre realistiskt alternativ.

Stark utveckling för HGL
När vi ökar produktionstakten för AxlonRS kommer betydelsen av 
vår kinesiska komponentstillverkning inom HGL att öka. Redan idag 
produceras en betydande del av komponenterna i AxlonRS av HGL 
och andelen förväntas öka framöver. HGLs produktion för externa 
kunder växer kraftigt och med god lönsamhet. Under hösten har 
befintliga kunder ökat sina beställningar och diskussioner förs med 
både nya och befintliga kunder om ytterligare beställningar. Trenden 
mot produktion i Kina är stark och HGL upplever en ökande efter-
frågan på bolagets effektiva produktions- och sourcingtjänster. 

Betydande tillväxtpotential
Utvecklingen och intrimningen av AxlonRS har krävt stora resurs-
insatser och har dragit ut på tiden. Nu står vi äntligen inför mark-
nadslanseringen av systemet. Intresset för systemet är stort och 
det är min övertygelse att AxlonRS kommer att bli en succé och att 
koncernen nu går in i en ny fas kännetecknad av stark tillväxt.
 Jag hoppas att våra investerare ger oss fortsatt förtroende och 
vill vara med i nästa steg när vi etablerar AxlonRS på marknaden 
samt fortsätter vår framgångsrika utveckling av HGL.

Stockholm den 3 oktober
Peter Fischer

Nu påbörjar vi marknadslanseringen!
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AxlonRS-systemet är helt slutet, vilket inne-
bär att kontanterna är skyddade hela vägen 
från kassan till värdetransportörens uppräk-
ningscentral. Systemet ökar även effektivite-
ten i kassan, bidrar till en bättre arbetsmiljö 
samt skapar nya möjligheter i butiken.
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Säkra kontanthanteringssystem
Axlon grundades 1992 av innovatören Sven-Aage Bengtson och 
den ursprungliga verksamheten gick ut på utveckla och sälja 
system för mynt och sedelväxling på den nordiska marknaden. 
Verksamheten inom mynthantering och sedelväxling avyttrades 
under 2005. Dagens verksamhet i Axlon började år 2002 då 
utvecklingen av kontanthanteringssystemet AxlonRS inleddes. 
Ambitionen med projektet var att utveckla ett system för kontant-
hantering med betydligt högre säkerhet än befintliga system och 
som möjliggör en sluten hantering av kontanter från butikskassan till 
banken. Ambitionen med projektet var även att utveckla ett system 
baserat på den senaste IT-tekniken och ett system som möjliggör 
en ökad kundnytta jämfört med konkurrerande system. 
 Under de kommande åren utvecklades och testades flera gene-
rationer av systemet och först år 2005 var systemet tillräckligt drift-
säkert för skarpa tester i butik. 
 Under hösten 2005 genomförde Axlon Group en notering av 
bolaget på Aktietorget via ett omvänt förvärv av Magic House. 
Bolaget bedrev till och med oktober 2005 en rörelse bestående av 
marknadsföring och försäljning av energidrycker och Bolagets firma 
var fram till oktober 2005 Magic House AB (publ). Den tidigare verk-
samheten inom Magic House har helt avvecklats. 
 Testerna av AxlonRS fortsatte under 2006 med ytterligare pilot-
installationer och driftsäkerhetstester. I mars 2006 presenterades 
systemet publikt för första gången i samband med branschmässan 
Butiksleverantör. Den 3 juli bytte Axlon Group marknadsplats från 
Aktietorget till First North.
    I januari 2007 tecknade Axlon sin första order på ett fullskaligt 
system till en VI-handlare i Tyresö utanför Stockholm. I augusti 
2007 fattades beslut om att inleda serieproduktion av systemet. 
Totalt har Axlon investerat omkring 140 Mkr i utvecklingen av 
AxlonRS.

Effektiv tillverkning
AxlonRS är ett komplext system som involverar komplicerade fin-
mekaniska system såväl som avancerade IT-lösningar. En viktig 
faktor för lönsam lansering av AxlonRS är en effektiv tillverknings-
process som kan garantera både kostnadseffektivitet och hög kva-
lité. För att säkerhetsställa en effektiv produktion förvärvade Axlon 
Group kontraktstillverkaren HGL i november 2006.
    HGL etablerade en finmekanisk fabrik i GuangDong-provinsen 
i Kina år 2001. Verksamheten växte snabbt och omsatte 40 Mkr 
med god lönsamhet under år 2006. HGL utför tillverkningstjänster 
med fokus på finmekanisk bearbetning av stål, mässing, aluminium 
samt mekaniska och elektriska montage. Genom en svensk ledning 
på plats vid fabriken i Kina kan HGL erbjuda sina kunder en hel-
hetslösning för högkvalitativ komponenttillverkning till konkurrens-
kraftig kostnad. HGLs kunder består av internationella företag inom 
medicinteknik, telekom och verkstadsindustri såsom Schlumberger, 
Ericsson och Atlas Copco.  

Behärskar hela värdekedjan
I och med förvärvet av HGL behärskar Axlon hela värdekedjan från 
design, via tillverkning, till försäljning av kontanthanteringssystem 
mot slutkund. Tack vare en ledande kompetens inom kontanthan-
tering och en effektiv produktion kan Axlon-koncernen idag erbjuda 
ett konkurrenskraftigt system för säker kontanthantering. Genom 
att integrera produktionskompetensen redan på designstadiet kan 
produktionskostnaderna reduceras och produktkvalitén säkerhets-
ställas, vilket stärker bolagets möjligheter att etablera AxlonRS på 
den svenska marknaden och internationellt.  

Historik
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 Vision, affärsidé och mål

Vision
Koncernens vision är att vara en ledande internationell aktör inom helhetslösningar och produkter för säker och effektiv 
kontanthantering med egen tillverkning och inköpsverksamhet i Kina.

Affärsidé
Koncernen utvecklar, marknadsför och säljer innovativa produkter och lösningar för effektivare, säkrare och enklare 
kontanthantering. Med egen fabrik samt inköps- och affärskompetens i Kina erbjuder koncernen även kostnadseffektiv 
mekanisk tillverkning, montage och sourcing med hög kvalitet, kapacitet och service till låg kostnad.

Målsättning
Axlons målsättning är att under hösten 2007 framgångsrikt lansera kontanthanteringssystemet AxlonRS på den svenska 
marknaden. Under 2008 är målsättningen att fortsätta lanseringen av AxlonRS med en ökad produktionstakt där en allt 
större del av produktionen sker vid bolagets fabrik i Kina. Målsättningen är att under 2008 inleda lansering av AxlonRS på 
den europeiska marknaden.
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Axlon AB
Axlon agerar med sina kontanthanteringssystem på marknaden för 
kontanthantering. Flödet av kontanter mellan handeln och bankerna 
är en omfattande och komplex process med höga krav på säker-
het, service och noggrannhet. Kontanternas kretslopp från butik 
till bank och tillbaka till butik kännetecknas av låg effektivitet. Från 
butik till bankkontor och bankomater transporteras sedlar och mynt 
långa sträckor. De räknas flera gånger och passerar olika hante-
ringsmoment. 
 Komplexiteten och ineffektiviteten på marknaden för kontanthan-
tering öppnar upp affärsmöjligheter för aktörer som kan erbjuda 
innovativa lösningar som möter marknadens krav på säkerhet. 
Kontanthanteringsmarknadens viktigaste aktörer är de stora ban-
kerna, värdetransportbolag som Loomis, G4S och Panaxia samt 
Riksbanken. 

Trender inom kontanthantering
•	 Ökad	kontantmängd	
 Under de senaste åren har det blivit allt vanligare att betala med 
 betal- och kontokort och idag har de flesta butiker system för 
 kortbetalning. Tillväxten för kortbetalningar har dock inte resulte-
 rat i minskat användande av kontanter, utan mängden kontan-
 ter i omlopp ökar i Sverige. En liknande utveckling återfinns i 
 övriga Europa där värdet på eurosedlar och mynt ökade med 11 
 respektive 7,5 procent under 2006. 

Genomsnittligt värde på sedlar och mynt i cirkulation, Mdr

•	 Ökad effektivitet 
 Under de senaste åren har Riksbanken  minskat sin roll inom kon-
 tanthanteringen i Sverige. Ett större  ansvar ligger på banker och 
 värdetransportbolag. Omstruktu reringen av marknaden har ökat 
 trycket på en effektivisering av  den svenska kontanthanteringen. 
 Ett sätt att öka effektiviteten  inom kontanthanteringen är att öka 
 kontantomsättningen vid kas salinjerna, vilket minskar kontant-
 transporterna och hanteringen i  butik. För butiker är det en 
 serviceförmån och kostnadsfördel att  kunna erbjuda kontantuttag 
 direkt i kassan. Enligt en undersök ning utförd av Post- och tele-
 styrelsen i början på 2007 om  svenskens post- och kassavanor 
 ökar förekomsten av kontantut tag i butikskassor. Idag tar omkring 
 12 procent ut pengar i sam band med kortköp i butik.

•	 Ökad	rånrisk	
 Antalet butiksrån ökar i Sverige och  butiksrån, som är den näst 
 största kategorin rån i Sverige,  utgjorde cirka 9 procent av antalet 
 anmälda rån 2006. Antalet  butiksrån har ökat stadigt under de 20 
 senaste åren och under  2006 anmäldes 740 rån mot butik i 
 Sverige, enligt statistik från  Brottsförebyggande Rådet (Brå). 
 Butiksrån innebär allvarliga  personliga och ekonomiska konsekven-
 ser för de drabbade. Det  ökande antalet butiksrån i kombination   
 med allt längre öppettider har lett  till krav på ökad säkerhet för 
 butikspersonal från fackliga organisationer. 
     Sammantaget innebär de pågående marknads- och samhälls-
 trenderna ett tilltagande behov av system som ökar effektiviteten 
 och säkerheten inom svensk kontanthantering.

Antal anmälda rån mot butik
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Komplexiteten och ineffektiviteten på 
marknaden för kontanthantering öppnar 
upp affärsmöjligheter för aktörer som 
kan erbjuda innovativa lösningar som 
möter marknadens krav på säkerhet.
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Kundstruktur
Axlon verkar i främsta butiksledet inom handeln. Enligt Axlons 
uppskattningar består den svenska handeln av omkring 110 000 
kassaarbetsplatser. Trots att kontanthanteringssystem funnits till-
gängliga i Sverige sedan mitten på 90-talet är endast omkring 
10 000 kassaarbetsplatser utrustade med någon typ av kontant-
hanteringssystem. Axlons bedömning är att den svenska markna-
den fortfarande befinner sig i sin linda men att intresset för kontant-
hanteringssystem ökar stadigt. 
  Den svenska handeln kan delas upp i två huvuddelar, dagligva-
ruhandel och övrig detaljhandel. Dagligvaruhandeln domineras av 
de tre stora aktörerna ICA, Coop och Axfood. Därtill kommer ett 
antal mindre aktörer som Bergendahl och Vi-handlarna. På senare 
år har dock konkurrensen ökat genom att utländska lågprisaktörer 
som Netto och Lidl etablerat sig i Sverige. Ett delsegment inom 
dagligvaruhandeln är servicehandeln som består av ett stort antal 
fristående butiker, den större aktören Reitangruppen (Pressbyrån 
och 7-Eleven) och bensinstationskedjorna. 
 Den övriga detaljhandeln är mer fragmenterad och består av 
ett stort antal nationella kedjor samt fristående aktörer. Bland de 
större kedjorna med ett stort antal kassor kan IKEA, H&M, Stadium, 
Apoteket, OnOff och Siba nämnas.

Konkurrenter
Marknaden för kontanthanteringssystem i Europa leds idag av de 
svenska aktörerna CashGuard och SafePay. Störst är CashGuard, 
som sedan starten 1994, levererat 10 000 system i huvudsak i 
Sverige och Norge. Bolaget har även gjort ett mindre antal instal-
lationer i Frankrike och Tyskland. SafePay har levererat system i 
Sverige, Norge, Tyskland och Holland. Även den internationella 
koncernen Wincor Nixdorf, som tillhandahåller IT-lösningar och 
system för banker och handel, erbjuder vissa lösningar för kontant-
hantering vid kassan. 
 Utöver direkta konkurrenter finns det aktörer som levererar 
närliggande system och lösningar till butiker. Exempel på detta är 
leverantörer av kassaapparater, butiksdatasystem och betalnings-
system samt systemintegratörer. Bland dessa aktörer och bland 
värdetransportbolagen finns potentiella återförsäljare och samar-
betspartner för Axlon.  

Övriga Europa
Även om Axlon kommer att inleda sin lansering av AxlonRS på 
den svenska marknaden återfinns en etablering i övriga Europa i 
bolagets strategi och målsättning. Den marknad i Europa som, efter 
Sverige, har kommit längst inom kontanthanteringssytem är Norge 
där CashGuard har haft viss framgång. Även om CashGuard och 
SafePay gjort installationer i Tyskland, Frankrike och Holland är 
förekomsten av kontanthanteringssystem i butik utanför Sverige och 
Norge i det närmaste obefintlig. 

HGL
En stark trend mot produktion i Kina
HGL har sin tillverkning i Guangdongprovinsen i Kina med omkring 
79 miljoner fasta invånare och ytterligare cirka 31 miljoner migre-
rande arbetare. Guangdong står för drygt 10 procent av Kinas BNP 
och omkring en tredjedel av landets utrikeshandel samt drygt 40 
procent av den högteknologiska exporten. 
 Behovet av extern komponent- och modultillverkning i Kina 
med hög teknologisk kompetens och flexibilitet blir allt större. 
Industriföretag över hela världen lägger hela eller delar av sin 
produktion i Kina och Guangdong. Omkring hälften av världens 
mobiltelefoner tillverkas i Kina och en mycket stor del av övrig infor-
mationsteknisk utrustning i världen produceras också där. En stark 
industrikonjunktur driver på efterfrågan på tillverkningstjänster som 
kombinerar västerländskt produktionskunnande och kinesisk kost-
nadsstruktur.
 HGL vänder sig till både den lokala och den internationella mark-
naden med fokus på internationella industri-, teknik och medicintek-
nikföretag.
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Axlon utvecklar och marknadsför AxlonRS som är ett system för 
sluten och säker kontanthantering i handeln. Sedan utvecklingen 
av AxlonRS inleddes 2002 har totalt omkring 140 Mkr investerats i 
systemet. AxlonRS är baserad på modern teknologi, vilket möjlig-
gör en rad funktioner som existerande system på marknaden inte 
tillhandahåller. Vissa kritiska delar av lösningen är skyddade av 
patent. Den omfattande funktionaliteten tillsammans med ett säkert 
och slutet system innebär att AxlonRS har en högre kundnytta än 
konkurrerande system.

Affärs- och kundnytta
Den avancerade tekniken och omfattande funktionaliteten i AxlonRS 
innebär en rad olika fördelar för kunderna, varav den viktigaste är 
det slutna systemet med hög säkerhet.

Slutet system med hög säkerhet
Kontanthanteringssystemet är ett slutet och säkert system, där 
kontanterna skyddas av mekaniska och elektroniska låsanordningar 
samt infärgningssystem. Kontanterna förvaras i säkra enheter hela 
vägen från butikens kassa via värdetransportören till uppräknings-
centralen. Sedlarna i AxlonRS förvaras i en sedelenhet. När kassan 
stänger eller när mängden kontanter i sedelenhet blir alltför stor kan 
kassaoperatören välja att mata ned en viss mängd sedlar i trans-
portkassetten. Sedlarna i transportkassetten är helt säkrade och 
kan matas ut först när kassetten når uppräkningscentralen. I och 
med att kontanterna kontrolleras av värdetransportbolaget ligger 
ansvaret för kontanterna inte längre hos butiken utan hos värde-
transportören, vilket ökar butikens säkerhet.

Förbättrad cash management
När kontanterna är nedmatade i transportkassetten är de utom 
handlarens kontroll och kan endast matas ut av värdetransportbo-
laget. Den höga säkerheten i Axlonsystemet gör att så snart som 
kontanter matats ned i transportkassetten kan värdetransportfö-
retaget göra en motsvarande insättning på handlarens konto och 
därmed kan ränta på pengarna erhållas direkt. Därigenom möjliggör 
Axlonsystemet att en handlare kan spara flera räntedagar jämfört 
med traditionell hantering av kassan då ränta räknas först efter att 
pengarna genomgått slutlig räkning hos värdetransportörens upp-
räkningscentral.

Avancerade system för ökad säkerhet
AxlonRS innehåller äkthetskontroll som möjliggör att falska sedlar 
kan upptäckas. Alla transaktioner registreras i systemet, vilket 
innebär att felaktiga transaktioner samt svinn och stölder kan upp-
täckas.

Integration med andra IT-system skapar nya möjligheter
Alla transaktioner i AxlonRS registreras och systemet kan integreras 
med befintliga kassasystem samt kopplas upp online mot butiks-
datasystemet. Ytterligare en möjlighet är att koppla upp kontant-
hanteringssystemet mot värdetransportörens system. Idag hämtas 
pengar i butikerna av värdetransportföretagen vanligtvis enligt 
fastlagda scheman. Om värdetransportföretaget kan kontrollera 
kontantsituationen i butiken kan värdetransporterna från butikerna 
behovsstyras, vilket ökar effektiviteten i kontanthanteringen samt 
reducerar rånrisken ytterligare. 

Ökad effektivitet
Genom ett effektivt kontanthanteringssystem ökas effektiviteten i 
kassalinjen tack vare snabbare betalningar och högre kundgenom-
strömning. Sedelenheten i AxlonRS har hög volymkapacitet, vilket 
ger förbättrade förutsättningar för butikskunderna att göra kontant-
uttag i butik. Kontantuttag från ett kontanthanteringssystem i butik 
upplevs ofta som tryggare än att ta ut pengar ur en bankomat på 
gatan. Ett ökat kontantuttag i kassan förbättrar effektiviteten i kon-
tantlogistiken och minskar behovet av värdetransporter som följd, 
vilket sänker butikens kostnader. 

Bättre arbetsmiljö 
Eftersom alla transaktioner registreras och sparas av AxlonRS sker 
all avstämning i kassan automatiskt, vilket förenklar arbetsrotationen 
och underlättar redovisningen. Den ergonomiska designen gör att 
kassapersonal kan undvika felbelastande rörelser, vilket bidrar till en 
bättre komfort och minskad risk för arbetsskador och nickelallergi. 
AxlonRS är lätt att integrera i olika typer av kassor och har en stilren 
design som bidrar till bättre kundupplevelse.

Nya möjligheter i butiken
AxlonRS har en flexibel konfiguration och en kontantenhet kan 
anslutas till flera kassor, vilket kan vara praktiskt av utrymmesskäl i 
mindre butiker och servicebutiker.

Verksamhetsbeskrivning
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Affärsmodell
Det slutliga priset för AxlonRS kommer att variera stort beroende 
på typ av kund och den exakta konfigureringen av systemet. 
Funktionaliteten och säkerheten i AxlonRS gör att det är möjligt att 
sätta ett pris som gör systemet attraktivt för kunden samtidigt som 
det möjliggör en god marginal för Axlon. Betalning för systemet 
kommer att ske på olika sätt beroende på kundtyp och hur Axlons 
samarbeten med partners utvecklas. Vissa kunder kommer att 
betala ett fast pris och andra kommer att betala genom leasing eller 
hyra via Axlons partners. 
 Försäljning mot slutkund sker genom en kombination av direkt 
försäljning och via parters. Under första halvåret har Axlons mark-

nads- och försäljningsorganisation förstärkts för att möjliggöra 
försäljning direkt mot slutkund. Parallellt med uppbyggnaden av 
den egna organisationen kommer Axlon att bygga upp relationer 
med olika marknadspartners. Potentiella partners återfinns bland 
värdetransportföretagen samt leverantörerna av kassasystem och 
säkerhetsutrustning för butiker. Bolagets bedömning är att AxlonRS 
kommer att vara ett attraktivt alternativ för värdetransportbolagen 
eftersom systemet möjliggör lösningar som förenklar, effektiviserar 
och ökar säkerheten inom värdetransporter. Leverantörerna av 
kassasystem ser Axlons lösning som ett komplement för att kunna 
skapa helhetslösningar med stor kundnytta och ökad säkerhet. 

AxlonRS - beskrivning av systemet
Kontanthanteringssystemet AxlonRS består av ett antal hårdvaru-
moduler och programvara som kan konfigureras efter olika kunders
behov.

Systemet består i huvudsak av följande systemkomponenter:

•	 Sedelenhet
 Användarvänlig, ergonomisk och snabb sedelenhet med kapaci-
 tet för cirka 1 400 sedlar i sju valörer. Enheten har endast ett 
 inmat ningsfack för samtliga valörer som också är utrustad med 
 äkt hetskontroll för identifikation av falska sedlar. Enheten är 
 anpass ningsbar och kan formateras för att ta emot de flesta 
 valutor.  Produkten är helt sluten och försedd med elektriskt och 
 mekaniskt lås.

•	 Myntenhet	för	enstycksinmatning
 Ergonomisk, lättanvänd och snabb myntenhet med kapacitet för
 cirka 1 600 mynt i fyra valörer och äkthetskontroll.

•	 Myntenhet	”handfull”	för	flerstycksinmatning
 En snabb myntenhet med möjlighet att släppa flera mynt åt
 gången i inmatningsöppningen. Enheten hanterar upp till 2 000
 mynt i fem olika valörer.

•	 Transportkassett
 Kassetten är integrerad i sedelenheten och erbjuder säkra trans-
 porter till butikens kontorsutrymme eller värdetransportörens 
 uppräkningscentral,  utan möjlighet till manuell manipulation. 
 Kassetten kan utrustas med infärgning.

•	 AxlonRS	BackOfficeUnit
 Tömningsenhet för maskinell tömning av transportkassetter.
 Enheten är utvecklad för butiker där säkerheten skapas genom
 slutna rum och rutiner. 

•	 AxlonRS	BackOffice
 Programvara som styr och kontrollerar enheternas funktion och
 innehåll samt genererar statistik och rapporter.
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Fördelar för butiken:

• Högre säkerhet

• Ökad effektivitet

• Bättre arbetsmiljö

Fördelar för
värdetransportören:

• Högre säkerhet

• Ökad effektivitet

• Behovsstyrd hämtning

Cash management

Snabbare och säkrare
hantering av kontanterna
möjliggör fler räntedagar

Bank

Ökad effektivitet med AxlonRS

Genom en ökad säkerhet och bättre effektivitet skapar AxlonRS värden och nya möjligheter för både butiken och värdetransportföretaget.

Ökad effektivitet med AxlonRS
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Genom ett effektivt kontant-
hanteringssystem ökas effek-
tiviteten i kassalinjen tack vare 
snabbare betalningar och högre 
kundgenomströmning. 
Sedelenheten i AxlonRS har hög 
volymkapacitet, vilket möjliggör 
förbättrade förutsättningar för 
butikskunderna att göra kon-
tantuttag i butik. 
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Marknadslansering
Fram till 2006 var Axlon ett utvecklingsbolag. AxlonRS har testats 
hos olika typer av kunder och i testmiljöer. Systemet har finjuste-
rats och förbättrats under flera år. Under 2006 inleddes tester i 
butiksmiljö och pilotinstallationer genomfördes hos bland annat, 
InWarehouse, Hemköp och 7-Eleven. Den första fullskaliga ordern 
erhölls i januari 2007 när en nyöppnad Vi-butik i Stockholmsförorten 
Älvsjö beställde ett system för hela kassalinjen. 
 Under första halvåret 2007 har de slutliga testerna av AxlonRS 
slutförts och fokus i verksamheten har skiftat till marknadslanse-
ringen av systemet. Under andra kvartalet kommunicerade bolaget 
sin marknadsstrategi för lanseringen av AxlonRS. Inledningsvis 
kommer Axlon att rikta in sig på små och medelstora installationer 
för att bygga en marknadsnärvaro och trovärdighet men också för 
att kunna bygga upp en kundanpassad organisation. I den första 
marknadsfasen kommer bland annat bygghandelsbutiker, daglig-
varuhandeln, sportbutiker, servicebutiker och bensinstationer att 
bearbetas. Axlon räknar med att ingå avtal om leverans av AxlonRS 
till ett antal mindre och medelstora aktörer under hösten 2007. 
 Inledningsvis kommer marknadsinsatserna att koncentreras på 
den svenska marknaden, målsättningen är dock att redan under 
2008 inleda marknadsbearbetningen av ett antal euro-länder. I 
bolagets strategi ingår etablering av AxlonRS på flera stora euro-
peiska marknader. Bolagets vision är att etablera AxlonRS som ett 
internationellt ledande system för säker kontanthantering. Den inter-
nationella lanseringen kommer främst att ske genom samarbeten 
med lokala partners. 

Tillverkning
Ett viktigt steg i lanseringen av AxlonRS togs i augusti då beslut 
fattades om att inleda serieproduktion av systemet. Inledningsvis 
kommer en del av komponenterna att tillverkas i HGLs fabrik i Kina. 
När tillverkningsvolymerna stiger är strategin att flytta över en allt 
större del av komponenttillverkningen till HGL. Genom att hantera 
tillverkningen inom koncernen uppnås bättre kontroll och intern 
kompetensutveckling i hela förädlingskedjan, från inköp till leverans 
vilket leder till hög kostnadseffektivitet, tillgänglighet, leveranssäker-
het och kvalitetssäkring.

HGL
HGL erbjuder komponenttillverkning i egen fabrik för den lokala 
och internationella marknaden, i staden Dongguan belägen i 
Guangdongprovinsen i Kina. Företaget fokuserar på finmekanisk 
bearbetning av stål, mässing och aluminium samt mekaniska 
och elektriska montage. HGL tillverkar komponenter som ingår i 
maskiner och annan utrustning inom medecinteknik, telekom och 
verkstadsindustri. Exempel på kunder är Schlumberger, Ericsson 
och Atlas Copco. HGL erbjuder även sourcingtjänster med allt från 
utvärdering och kontraktering av leverantörer och komponenter till 
kvalitetssäkring av leveranser och logistik. 
 Bolaget har sedan starten 2001 byggts upp under svensk led-
ning och uppvisat en god tillväxt under lönsamhet. Under år 2006 
omsatte verksamheten 40 Mkr med ett rörelseresultat på cirka 3 
Mkr. HGL förvärvades av Axlon under hösten 2006 och verksamhe-
ten konsoliderades i koncernen från och med 1 november 2006. 

HGL tar ett helhetsansvar
Kombinationen av egen produktionskapacitet och sourcingtjänster 
gör HGL till en komplett leverantör med möjlighet att ta ett helhets-
ansvar för kundernas komponenttillverkning. HGL har lång erfaren-
het av att verka i Kina och har under åren byggt upp ett stabilt och 
högkvalitativt nätverk av lokala partners och underleverantörer. Om 
viss produktionsteknisk kapacitet eller kompetens saknas i HGL:s 
verksamhet tillförs detta genom företagets omfattande nätverk av 
drygt 200 underleverantörer. HGL säkerställer att varje led i tillverk-
ningsprocessen håller hög kvalitet och effektivitet genom strukture-
rade kvalitetskontroller fram till slutmontering och leverans.

Hög kvalité och skalbarhet
Produktionen och monteringen vid HGL:s fabrik är certifierad 
enligt ISO 9001:2000 och har en hög teknisk nivå och flexibilitet. 
Maskinerna är lätthanterliga vilket gör det enkelt att sätta in ny per-
sonal i arbetet. 
 Arbetskraftstillgången är mycket god i fabrikens närhet, vilket 
underlättar en fortsatt tillväxt. Befintliga fabrikslokaler och omkring-
liggande områden erbjuder också bra förutsättningar för utbyggnad 
och expansion. Idag utnyttjas cirka 40 procent av fabrikens yta. 
Tillverkningskapaciteten begränsas endast av befintlig maskinkapa-
citet. I takt med marknadsefterfrågans tillväxt ökar HGL kontinuerligt 
investeringarna i maskinell utrustning. Under de senaste tre åren 
har fabriken haft full beläggning. 

Affärs- och kundnytta
HGL erbjuder i korthet följande affärs- och kundnytta:
•	 Smidig	och	kostnadseffektiv	tillverkning	och	montage	av	hög	
 kvalitet. 
•	 Enkel	och	snabb	väg	in	till	den	kinesiska	marknaden	och	till-
 verkningsindustrin utan handelshinder. HGL har lång erfarenhet 
 av tillverkning, sourcing och distribution i Kina.
•	 Helhetslösning	för	mekanisk	tillverkning	med	en	leverantör	som	
 ansvarar för hela inköps- tillverknings- och logistikprocessen.
•	 Produktion	av	både	korta	och	långa	tillverkningsserier	med	hög	
 kvalitet till låg kostnad.
•	 Snabb	produktionsstart.	HGL	kan	starta	produktionen	av	en	helt	
 ny komponent på kort tid från avtalsskrivning.
•	 Tillgång	till	stabilt	och	kvalitetssäkrat	nätverk	av	drygt	200	under-
 leverantörer inom komponenttillverkning i Kina.
•	 Smidig	och	tydlig	kommunikation,	avtals-	och	servicehantering.	
 HGL styrs under svensk ledning med lång internationell erfaren-
 het vilket borgar för västerländska värderingar och effektiv kom-
 munikation med internationella kunder och partners.

Internationella kunder
HGLs kunder består av internationella företag inom medicinteknik, 
telekom och verkstadsindustri såsom Schlumberger, Ericsson och 
Atlas Copco. Leveranser sker till Europa, USA och Asien samt till 
kunder och samarbetspartners i Kina.
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Under 2006 inleddes tester i butiksmiljö 
och pilotinstallationer genomfördes hos 
bland annat, InWarehouse, Hemköp och 
7-Eleven. Den första fullskaliga ordern 
erhölls i januari 2007 när en nyöppnad 
Vi-butik i Stockholmsförorten Älvsjö 
beställde ett system för hela kassalinjen. 
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Organisation och legal struktur

Organisation
Koncernen hade per den 30 juni 2007 totalt 309 anställda, varav 16 
i Sverige och 283 i Kina och Hong Kong. I den svenska verksam-
heten arbetar tio personer med utvecklingen av AxlonRS, två med 
marknadsföring och försäljning samt en person med den centrala 
ledningen. I den kinesiska verksamheten arbetar 49 personer med 
företagsledning och administrativa funktioner och 234 personer är 
direkt sysselsatta inom produktionen. Samtliga anställda erbjuds 
mat och logi som en del av anställningsvillkoren.

Legal struktur
Axlon Group AB (publ) är ett moderbolag i en koncern med de 
helägda dotterbolagen Axlon AB och Axlon Foreign Invest AB med 
dotterbolagen HGL Hong Kong Ltd, HGL Global Ltd och HGL 
Global DongGuan Ltd. 

Axlon Group AB (publ)
VD: Peter Fisher

3 anställda

Axlon AB
VD: Tomas Ringström

13 anställda

HGL
VD: Anders Markstedt

283 anställda

Figuren visar Axlon Group operativa struktur
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Kapitalstruktur

Nedanstående tabell visar Axlon Groups balansräkning per den 30 
juni 2007 samt effekterna av den i prospektet föreslagna nyemis-
sionen som väntas inbringa 62,3 Mkr före emissionskostnader. 
De totala emissionskostnaderna beräknas uppgå till 5 Mkr. För 
att finansiera Bolaget under sommaren och hösten upptog Axlon 
Group i april 2007 kortfristiga lån om totalt 12,9 Mkr från fyra större 
aktieägare i bolaget. I balansräkningen per 30 juni 2007 hade dock 
3 Mkr av lånet ännu inte betalats in till bolaget. Den återstående 
delen betalades in i augusti 2007. I samband med emissionen kom-

mer de fyra långivande aktieägarna att betala delar av sina teck-
nade aktier genom konvertering av lånen. Lånen löper med en ränta 
på 7,5 procent. För en närmare beskrivning av lånen se avsnittet 
”Legala frågor och kompletterande information”.
 Nedanstående tabell bör läsas tillsammans med Axlon Groups 
koncernräkenskaper med tillhörande noter samt avsnitten ”Finansiell 
information i sammandrag” och ”Kommentarer till den finansiella 
informationen i sammandrag” i prospektet. Nedanstående finansiella 
information har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor. 

Balansräkning
   30 juni 2007
   justerat för
Belopp i Tkr 30 juni 2007 Nyemission   nyemissionen
Tillgångar   
   
Anläggningstillgångar   
Immateriella anläggningstillgångar 41 271  41 271
Materiella anläggningstillgångar 9 682  9 682
Finansiella tillgångar 19  19
Summa anläggningstillgångar 50 972  50 972
   
Omsättningstillgångar   
Varulager mm 7 435  7 435
Kundfordringar 9 175  9 175
Kortfristiga fordringar 6 220  6 220
Likvida medel 12 903 47 400 60 303
Summa omsättningstillgångar 35 733 47 400 83 133
   
Summa tillgångar 86 705 47 400 134 105
   
Eget kapital 34 889 57 300 92 189
Summa eget kapital 34 899 57 300 92 189
   
Avsättningar 2 462   2462
   
Långfristiga skulder   
Konvertibla skuldförbindelser 16 666  16 666
Övriga skulder till kreditinstitut 2 884  2 884
Lån aktieägare 9 900 -9 900 0
Summa långfristiga skulder 29 450 -9 900 29 450
   
Kortfristiga skulder   
Leverantörsskulder 15 520  15 520
Övriga kortfristiga skulder 4 384  4 384
Summa kortfristiga skulder 19 904  19 904
   
Summa skulder 49 354 -9 900 39 454
   
Summa eget kapital och skulder 86 705 47 400 134 105

Behov av ytterligare kapital
Axlon Group saknar idag tillräckligt rörelsekapital för bolagets aktu-
ella behov. Utan ett kapitaltillskott bedömer Bolaget att det inte går 
att driva verksamheten vidare i dess nuvarande form längre än till 
utgången av 2007. För att säkerhetsställa fortsatt tillgång till rörel-
sekapital under 2007 och 2008 har Bolaget behov att genomföra 
förestående Emission som beräknas tillföra Bolaget 62,3 Mkr före 
emissionskostnader.
 Axlon Groups styrelse bedömer att Emissionen kommer att 

tillföra Bolaget tillräckligt kapital för att bedriva verksamheten vidare 
under återstoden av 2007 och hela 2008, givet Bolagets strategi, 
målsättning och förväntade tillväxt. Att driva verksamheten vidare 
utan genomförande av den förestående emissionen eller annan 
finansiering skulle inte vara möjligt utan omfattande nedläggningar 
och omstruktureringar. Utan ytterligare finansiering skulle Bolaget 
tvingas lägga ned utvecklingen och lanseringen av AxlonRS och 
endast driva verksamheten inom HGL vidare. 
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Finansiell information i sammandrag

Den finansiella informationen i detta avsnitt är baserad på Axlon Groups årsredovisningar för räkenskapsåren 2004 till 2006 samt delårsrap-
porten för perioden januari-juni 2007. Axlon Groups räkenskapsår är kalenderår.

   Jan-juni Jan-juni
Resultaträkning - koncernen (Tkr)  2007 2006 2006 2005 2004
Rörelsens intäkter       
Omsättning  16 592 96 8 630 0 0
Kostnad sålda varor  -11 866 0 -5 832 0 0
Bruttovinst  4 726 96 2 798 0 0

Rörelsens kostnader
Utvecklingskostnader  -10 784 -10 404 -19 144 -12 055 -13 542
Försäljnings och administrationskostnader  -12 558 -12 910 -12 886 -4 989 -7 182
Rörelseresultat  -18 616 -23 218 -29 232 -17 044 -20 724

Finansnetto  -901 -848 -1 061 -1 053 -318
Resultat efter finansiella investeringar  -19 517 -24 066 -30 293 -18 097 -21 042

Skatt  0 0 0 0 0
Avvecklade verksamheter  0 0 0 1 136 369
Årets resultat  -19 517 -24 066 -30 293 -16 961 -20 673

   Jan-juni Jan-juni
Balansräkning - koncernen (Tkr)  2007 2006 2006 2005 2004
Tillgångar

Anläggningstillgångar
Immateriella tillgångar  41 493 25 754 43 880 28 332 18 732
Maskiner och inventarier  9 682 879 8 789 923 738
Finansiella tillgångar  19 0 19 0 0
Summa anläggningstillgångar  51 194 26 633 52 688 29 255 19 470 
        
 
Omsättningstillgångar
Varulager  7 435 0 3 659 0 1 876
Kundfordringar  9 175 0 9 900 454 1 191
Kortfristiga fordringar  6 220 3 662 5 675 2 835 4 051
Likvida medel  12 903 26 881 18 539 2 066 7 665
Summa omsättningstillgångar  35 733 30 543 37 773 5 355 14 783

Summa tillgångar  86 927 57 176 90 461 34 610 34 253

Eget kapital och skulder

Eget kapital  35 111 34 791 52 293 8 931 19 086

Avsättningar  2 462 1 000 2 462 1 000 0

Långfristiga skulder  29 450 17 966 20 090 21 300 9 554

Kortfristiga skulder       
Leverantörsskulder  15 520 528 13 197 1 559 1 675
Övriga kortfristiga skulder  4 384 2 891 2 419 1 820 3 938
Summa kortfristiga skulder  19 904 3 419 15 616 3 379 5 613

Summa eget kapital och skulder  86 927 57 176 90 461 34 610 34 253 



27

   
Kassaflödesanalys - koncernen (Tkr)  Jan-juni Jan-juni 
Den löpande verksamheten  2007 2006 2006 2005 2004
Periodens nettoresultat  -19 517 -24 066 -30 293 -16 961 -20 672
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet  4 018 2 858 -1 349 6 523 2 477
Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapitalet  -15 499 -21 208 -31 642 -10 438 -18 195

Förändring av rörelsekapital
Förändring av varulager  -3 818 0 12 738 448
Förändring av kundfordringar  1 165 454 -1 135 737 -302
Förändring av kortfristiga fordringar  -482 -826 -730 2 427 -1 518
Förändring av leverantörsskulder  3 127 -1 031 333 -116 282
Förändring av kortfristiga skulder  693 1 071 2 891 -1 844 640
Kassaflöde från den löpande verksamheten  -14 814 -21 540 -30 271 -8 496 -18 645

Investeringsverksamheten
Förvärv av maskiner, inventarier och verktyg  -2 068 -146 -1 861 -731 -372
Erhållna likvida medel vid förvärv av dotterbolag  0 0 2 407 0 0
Avyttring dotterbolag  0 0 0 147 0
Avyttring av nettotillgångar  2 0 0 1 381 0
Avyttring av maskiner, inventarier och verktyg  0 0 0 0 90
Balanserade utvecklingskostnader  -176 -90 -261 -9 646 -2 218
Kassaflöde från investeringsverksamheten  -2 242 -236 285 -8 849 -2 500

Finansieringsverksamheten
Upptagna lån  9 900 0 0 1 540 7 449
Amorteringar lån  -528 -1 540 -1 540 -8 254 -2 044
Förändring långfristig skuld  0 0 -19 0 0
Nyemission - konvertibla skuldebrev  0 0 0 18 460 0
Nyemission - aktier  2 000 48 131 48 131 0 14 950
Kassaflöde från finansieringsverksamheten  11 372 46 591 46 572 11 746 20 355

Omräkningsdifferens valuta  48 0 -113 0 0
Periodens kassaflöde  -5 684 24 815 16 586 -5 599 -790
Kassa vid periodens början  18 539 2 066 2 066 7 665 8 455
Kassa vid periodens slut  12 903 26 881 18 539 2 066 7 665

   Jan-juni Jan-juni
Nyckeltal - koncernen  2007 2006 2006 2005 2004
Finansiella
Bruttomarginal, %  28,4 - 33,5 - -
Rörelsemarginal, %  Neg. - Neg. - -
Nettomarginal, %  Neg. - Neg. - -
Avkastning på eget kapital, %  -55,6 -69,2 -57,9 -189,9 -108,3
Avkastning på totalt kapital, %  -21,8 -40,6 -31,7 -45,9 -59,4
Soliditet, %  40,4 60,8 -58,2 25,8 55,7
Ränteteckningsgrad, ggr  -34,5 -27,2 -17,7 14,7 59,8
Skuldsättningsgrad, ggr  0,3 0,0 0,2 31,8 47,4

Aktierelaterade
Före konvertering       
Periodens resultat, kr per aktie  -0,05 -0,08 -0,07 -0,09 -0,11
Eget kapital, kr per aktie  0,08 0,12 0,13 0,04 0,10
Antal aktier  415 448 690 290 448 690 410 448 690 201 942 608 192 000 000

Efter konvertering
Periodens resultat, kr per aktie  -0,04 -0,07 -0,07 -0,09 -
Eget kapital, kr per aktie  0,07 0,10 0,11 0,03 -
Antal aktier  468 355 328 343 355 328 463 355 328 258 742 100 -

Medarbetare
Antal anställda, vid periodens början  309 14 274 15 13

Definitioner av nyckeltal
Avkastning på eget kapital, %
Årets resultat i procent av genomsnittligt eget kapital

Avkastning på totalt kapital, %
Resultat före skatt med återläggning av räntekostnader och valutakursdiffe-
renser dividerat med genomsnittlig balansomslutning

Bruttomarginal, %
Rörelseresultat innan avskrivningar i procent av årets intäkter

Rörelsemarginal, %
Rörelseresultat efter avskrivningar i procent av årets intäkter

Nettomarginal, %
Nettoresultat efter skatt i procent av årets intäkter

Ränteteckningsgrad
Rörelseresultat efter avskrivningar plus finansiella intäkter dividerat med finan-
siella kostnader (ggr).

Skuldsättningsgrad
Skulder inklusive uppskjuten skatteskuld och avsättningar dividerat med jus-
terat eget kapital (ggr).

Solidaritet, %
Eget kapital i procent av balansomslutningen

Eget kapital per aktie, SEK
Eget kapital genom antalet aktier vid periodens slut

Resultat per aktie, kr per aktie
Årets resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier. 

Eget kapital per aktie, kr per aktie
Eget kapital dividerat med genomsnittligt antal aktier. 
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Kommentarer till den finansiella 
informationen i sammandrag

Allmänt
Bolaget bedrev till och med oktober 2005 en rörelse bestående av 
marknadsföring och försäljning av energidrycker och Bolagets firma 
var fram till oktober 2005 Magic House AB (publ). All tidigare verk-
samhet inom Magic House har avvecklats och Bolaget bedriver från 
och med november 2005 utveckling av kontanthanteringssystemet 
AxlonRS. Sedan förvärvet av HGL i oktober 2006 bedriver Bolaget 
även kontraktstillverkning i Kina.
 Den 15 december 2005 avyttrades myntrulle och växlare till 
Axlon ServicePartner AB. Axlon sålde samtidigt sitt innehav om 80 
procent i Axlon ServicePartner AB vilket möjliggjorde en ökad foku-
sering på kontanthanteringssystemet AxlonRS.

Intäkterna växer till följd av förvärvet av HGL
Under 2006 expanderade Bolagets verksamhet genom förvärvet av 
HGL. Sedan november 2006 består Axlon Group av två affärsom-
råden: Axlon som utvecklar och säljer lösningar för säker kontant-
hantering och HGL som med egen fabrik i Kina fokuserar på finme-
kanisk bearbetning av stål, mässing och aluminium samt mekaniska 
och elektriska montage. Verksamheten vid HGL:s fabrik är certi-
fierad enligt ISO 9001:2000. HGLs kunder är främst internationella 
bolag inom industri, telekom och medicinteknik i Europa, USA 
och Asien. HGL har sedan starten 2001 byggts upp under svensk 
ledning och växer kraftigt med god lönsamhet. Bolaget hade den 
30 juni 2007 283 medarbetare. Omsättningen blev 40 MSEK för 
helåret 2006. HGL konsoliderades i Axlon-koncernen från och med 
den 1 november 2006 och omsättningen för november och decem-
ber blev 8 MSEK med ett nettoresultat på drygt 1 MSEK. 
 Förvärvet av HGL ger möjlighet att inom koncernen tillverka hela 
eller delar av kontanthanteringssystem AxlonRS. Det innebär bättre 
kontroll av inköps- och tillverkningsprocessen med högre kvalitet 
och kostnadseffektivitet i produktion och kundleveranser. 

Finansiering genom kapitalanskaffning på First North 
Utvecklingen av kontanthanteringssystemet AxlonRS har hittills 
kostat ca 140 Mkr och har sedan det omvända förvärvet av Magic 
House 2005 i huvudsak finansierats genom en företrädesemission 
under det andra kvartalet 2006. Emissionen, som avslutades den 
23 maj 2006 tillförde Axlon 48,1 MSEK före emissionskostnader 
och kvittningar. 
 I samband med förvärvet av HGL genomfördes en apportemissi-
on som förändrade Axlons ägarstruktur. HGL:s tidigare ägare erhöll 
120 miljoner nyemitterade aktier i Axlon och blev därigenom ägare 
till cirka 29 procent av kapital och röster i Axlon. 
 Den 3 juli 2006 bytte Axlon Group lista från Aktietorget till First 
North.
 I och med att AxlonRS inte lanserats har verksamhet resulterat i 
förluster och negativt kassaflöde som påverkat Bolagets finansiella 
ställning. För att finansiera Bolaget under sommaren och hösten 
2006 har Axlon Group lånat 12,9 Mkr från fyra aktieägare.

 Utöver att AxlonRS ej genererat intäkter, och därmed negativa 
rörelseresultat, finns det inga andra faktorer som på ett påtagligt 
sätt påverkat rörelseresultatet.
  Verksamheten inom Axlon Group har finansierats genom aktie-
emissionen samt upptagande av konvertibla lån och kortfristiga lån 
från ett antal större aktieägare. Emissionen som beskrivs i detta 
prospekt kommer att finansiera Bolagets fortsatta utveckling. På 
längre sikt, när Bolaget har uppnått stabila och uthålliga intäktsnivå-
er avseende kontanthanteringssystemet AxlonRS, kan en möjlighet 
vara att finansiera den fortsatta tillväxten med banklån. Fram till sta-
bila och uthålliga intäktsnivåer har uppnåtts kommer verksamheten 
finansieras med eget kapital.

Ökande administrations- och utvecklingskostnader 
Kostnader för administration utgörs främst av kostnader för perso-
nal och lokalhyra. Totala administrationskostnader uppgick 2006 till
11,6 mkr vilket är en ökning med 158 procent jämfört med 2005
och beror i huvudsak på förvärvet av HGL, förstärkning av Bolagets 
ledningsfunktioner och löpande noteringskostnader. 
 Utvecklingskostnaderna uppgick år 2006 till 19,1 mkr vilket är 
en ökning med 59 procent jämfört med 2005 och förklaras av att 
Axlon Group upphörde med att balansera utvecklingskostnader år 
2006. Justerat för de balanserade kostnaderna minskade utveck-
lingskostnaderna 2006 med 10 procent jämfört med 2005.

Anläggningstillgångar
Merparten av Axlon Groups anläggningstillgångar utgörs av imma-
teriella tillgångar vilka uppgick till 41,5 Mkr per den 30 juni 2007. 
Omkring hälften av de immateriella anläggningstillgångarna utgörs 
av balanserade utgifter för utvecklingsarbete avseende kontanthan-
teringssystemet Axlon RS samt patent. Den återstående delen av 
de immateriella tillgångarna består av patent, balanserade utveck-
lingskostnader och goodwill hänförlig till förvärvet av HGL. Per den 
30 juni 2007 hade Axlon Group maskiner och inventarier till ett bok-
fört värde om 9,7 Mkr, varav majoriteten består av maskiner och 
utrustning inom HGL. Bolaget har inga väsentliga pågående eller 
planerade investeringar i anläggningstillgångar. 

Väsentliga finansiella händelser efter delårsrapporten 30 juni
Det har inte förekommit några händelser eller förändringar vad gäller 
Axlong Groups finansiella ställning eller verksamheten i övrigt som 
på ett väsentligt sätt ändrar bilden av bolaget så som den beskrivs 
i detta prospekt.
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Skulder och eget kapital per 30 juni 2007 (kSEK)

Summa kortfristiga skulder: 19 904
- Mot borgen 0
- Mot säkerhet 0
- Blancokrediter 19 904

Summa långfristiga skulder:  29 450
(exklusive kortfristig del av 
långfristiga skulder) 
- Mot borgen 0
- Mot säkerhet  9 900
- Blancokrediter 19 550

Eget kapital: 133 111
- Aktiekapital  41 545
- Reservfonder  91 464
- Andra reserver  102 

Summa 182 465

Nettoskuldsättning per den 30 juni 2007 (kSEK)

Kassa  0
Likvida medel 12 903
Lätt realiserbara värdepapper 0
Likviditet 12 903

Kortfristiga fodringar 6 220

Kortfristiga bankskulder 0
Kortfristig del av långfristiga skulder 0
Andra kortfristiga skulder 4 384
Kortfristiga skulder 4 384

Netto kortfristig skuldsättning -14 739

Långfristiga banklån 1 584
Emitterade obligationer 0
Andra långfristiga lån 27 866 
Långfristig skuldsättning 29 450

Nettoskuldsättning 14 711

Investeringar
Under de tre senaste åren har Axlon genomfört investeringar i balan-
serade utgifter för utvecklingsarbeten, patent, goodwill samt maskiner 
och inventarier. 
 Under 2004 uppgick koncernens totala investeringar till 2 577 
kSEK, varav balanserade utvecklingskostnader stod för 1 462 kSEK, 
patent för 756 kSEK och maskiner och inventarier för 316 kSEK. 
Under 2005 uppgick koncernens totala investeringar till 17 233 
kSEK, varav balanserade utvecklingskostnader stod för 9 189 kSEK, 
patent för 457 kSEK, koncernmässig goodwill för 6 856 och maski-
ner och inventarier för 731 kSEK. Goodwillen bestod av förvärvad 
goodwill rörande Magic House Försäljning AB, vars värde skrevs 
ned till noll när verksamheten avyttrades i november 2005. Under 
2006 uppgick koncernens totala investeringar till 21 158 kSEK, varav 
patent stod för 261 kSEK, goodwill avseende förvärvet av HGL AB 
och Axlon Foreign Invest AB för 20 639 kSEK och maskiner och 
inventarier för 258 kSEK.

1) från aktieägare mot pant i samtliga aktier i HGL Hong Kong Ltd. Under augusti 2007 upptogs ytterligare brygglån om 3 Mkr.
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Styrelse, ledande befattningshavare 
och revisorer

Styrelseordförande i Axlon Group AB (publ.) 
sedan november 2005 
Driver Advokatbyrå Lindwall & Nordbåge AB

Övriga uppdrag/befattningar

Styrelseordförande i 
Advokatbyrå Lindwall & Nordbåge AB, Hammar 
Invest AB (publ), Näringspunkten Sverige AB, 
Petlandsskär vind AB

Styrelseledamot i 
Pronostra AB, Nordic Equities Fondkommission 
AB, Cartello Förvaltnings AB, Barare Förvaltnings 
AB, Dingelviks Kraft AB, Advokaten Thomas 
Lindwall AB

Styrelsesuppleant i 
Advokat Fredrik Boström AB, Advokatfirman 
Smitt AB, Advokatfirma Roger Eriksson AB, 
Heparinforskning i Uppsala AB, U4EA Holding AB, 
MIST Uppsala AB, Pronostra Fastighetsförvaltning 
AB, Hoorn & Co AB, Hammar Truck AB

Kommanditdelägare i 
Advokatbyrån Lindwall & Nordbåge i Stockholm KB

Innehav i Axlon Group
35 000 000 aktier (inklusive genom bolag)
5 625 000 kronor i konvertibler

Avslutade styrelseuppdrag/delägarskap i 
handelsbolag de senaste fem åren    
Styrelseordförande i 
Axlon AB, CashTech AB, C2SAT Holding AB, 
C2SAT development AB, C2SAT communications 
AB, Zip2Sat holding AB, Näringspunkten Sverige 
AB 

Styrelseledamot i 
U4EA Holding AB

Styrelsesuppleant i 
Hoorn & Co AB

Thomas Lindwall har under de senaste fem åren 
varit likvidator I följande bolag:
Adventus AB, Armatic Internatioinal AB, Bultox AB, 
Cevortum AB, CFN Store AB, DBA Entertainment 
AB, Dependo AB, gforce AB, Grandisons AB, J G 
Mek & Maskin AB, Kenneth Busk Produktion AB,  
MIKAD Städ& Bygg AB, NASATECH AB, Purple 
Violet AB, Sanerex Fastighets AB, Sixo AB, 
Somotillo AB och TL Consulting AB. Thomas 
Lindwall har, med undantag för sina uppdrag som 
likvidator inte varit inblandad i likvidation eller konkurs

Axlon Groups styrelse består av fem personer och har sitt säte i Stockholm. Styrelseledamöterna väljs årligen vid årsstämman för 
tiden tills slutet på nästkommande årsstämma. Nedanstående styrelseledamöter valdes på årsstämman den 9 maj 2007. 

Thomas Lindwall
Knivsta,  
född 1954
Advokat och 
Civilekonom

Vice ordförande i Axlon Group AB sedan 2007 
Invald i styrelsen 2007.
Driver advokatbyrån Advokat Mats Boquist AB. 

Övriga uppdrag/befattningar
Styrelseordförande i 
Karlskoga Industrifastighets AB, Marposs AB, 
Danco Smart Meal AB, AHF Hockeyallsvenskan 
AB, Magic House Försäljnings AB (publ.), 

Styrelseledamot i
Fasadia AB, Skogsgrunden AB, Scana Steel 
Björneborg AB, Ruma Nordic AB, Advokat Mats 
Boquist AB, Flex Fasader AB, Mundesco AB, 
Bobcats Intressenter AB, Advokat Lars Djurberg 
AB, Business Nose Invest AB

Styrelsesuppleant i  
Senmer AB, Advokat Mats Lundström AB, Advokat 
Leif Nauclér AB, Advokat Max Florenius AB

Kommanditdelägare i:
Stångmärket KB, Nordic Drinks Sweden KB 

Innehav i Axlon Group
14 000 000 aktier (inklusive genom bolag)

Avlslutade styrelseuppdrag/delägarskap i 
handelsbolag de seneaste fem åren
Styrelseordförande i 
Investment AB InChina, Ergonomic Lift Systems 
Sweden AB,
Styrelseledamot i 
Board and Management Consulting i Karlskoga 
AB, S.A.M Oldén Consulting i Karlskoga AB, 
Laducia Consulting AB, Scana Steel AB, Scana 
Steel Booforge AB, Axlon Foreign Invest AB, 
Brännebrona Invest AB, Board and management 
Consulting in Karlskoga AB (Likvidation juli 2004), 
Kilsta Konsult AB (Likvidation avslutad april 2004, 
Likvidator)

Styrelsesuppleant i 
Löfvenberg Consulting AB, Kungsleden Thalictrum 
AB

Mats Boquist
Karlskoga, 
född 1954,
Advokat
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Styrelseledamot i Axlon Group AB (publ.) 
sedan 2005 
Egen företagare

Övriga uppdrag/befattningar
Styrelseledamot i 
Sven Bengtson i Solna AB (VD), Is Compagniet 
Sverige AB, Axtronic AB (VD), Axlon AB, 
Teknikfunktion Jerry Jensen AB

Innehav i Axlon Group
66 653 474 aktier (inklusive genom bolag)
1 800 000 kronor i konvertibler

Avslutade styrelseuppdrag/delägarskap i han-
delsbolag de senaste fem åren
Styrelseordförande i 
CashTech Sweden AB, Fastighets AB Kylelementet 
(VD)

Styrelseledamot i Axlon Group AB sedan 2006
Executive VP Luvata Group Ltd / General 
Manager Heat Transfer Automotive Division

Övriga uppdrag/befattningar
Styrelseledamot i 
Scandinavian Copper Development Association 
ekonomisk förening, A.J. Adeberg AB, Eco-
Boråstapeter AB, Luvata Sweden AB (VD), Luvata 
Netherlands B.V, ZAO Luvata St. Petersburg, 
Luvata Automotive Heat Exchanger Materials DC 
(Shanghai)
 

Innehav i Axlon Group
40 000 aktier

Avslutade styrelseuppdrag/delägarskap i 
handelsbolag de senaste fem åren
Styrelseledamot i 
Axlon AB, Drottningsholms Golfintressenters AB, 
Snickers Original AB (VD), Snickers Workwear AB 
(VD), Heat Transfer Automotive Division i Luvata 
Group Ltd., Svelani AB (VD, konkurs oktober 2002)

Jerker Adeberg är oberoende i förhållande till Axlon 
Group och i förhållande till Axlon Groups större 
aktieägare före Erbjudandet

Sven-Aage Bengtson
Solna, 
född 1936 

Jerker Adeberg
Stockholm, 
född 1953 
Civilekonom

Styrelseledamot i Axlon Group AB sedan 2007
Styrelsesuppleant sedan 2005
Partner Verdane Capital Advisors

Övriga uppdrag/befattningar
Styrelseledamot i 
Axlon AB, DIBS Payment Services AB (publ.), 
Nimo KG, Nimo-Verken AB, Nimo-Verken Holding 
AB, Prenax Global AB, Prenax Incentive AB, 
Scanworld Travelpartner AB (publ.), Targian AB, 
Transportsystem AB, HGL Hong Kong Ltd, HGL 
Global Ltd, HGL Global DongGuang Ltd

Innehav i Axlon Group
Inga aktier

Avslutade styrelseuppdrag/delägarskap i han-
delsbolag de senaste fem åren    
Styrelseledamot i 
Sapio AB, Direct2Internet AB (publ.), 
Direct2Internet Nordic AB, Bozoka.com Sweden 
AB, Vestigate AB

Henrik Aspén
Lidingö, 
född 1971 
Civilekonom

Styrelsesuppleant i Axlon Group AB sedan 2007 
Styrelseledamot sedan 2005
Partner Verdane Capital Advisors 

Övriga uppdrag/befattningar
Styrelseordförande i
von Braun Sports Cars AB, Wall to Wall Arkitektur, 
Form AB

Styrelseledamot i 
Coding Technologies AB, Plan ett AB

Styrelsesuppleant i 
Axlon AB, HGL Hong Kong Ltd, HGL Global Ltd, 
HGL Global DongGuang Ltd

Bolagsman i 
Midage Handelsbolag

Innehav i Axlon Group:
Inga aktier

Avslutade styrelseuppdrag/delägarskap i han-
delsbolag de senaste fem åren    
Styrelseordförande i
Sapio AB, 

Styrelseledamot i
Tradedoubler, Axlon AB, Aspiro AB, Pallrum AB, 
Pipebeach AB, Melody Interactive Solutions AB, 
Itesco AB, Nordic Strategies Management AB, 
Imsys AB (konkurs augusti 2004)

Göran Strandberg
Nacka, 
född 1959, 
RMI Berghs, Finance 
and marketing
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Styrelsens arbetsformer
Styrelsen i Axlon Group AB upprättat en arbetsordning med instruk-
tioner avseende arbetsfördelning och ekonomisk rapportering, för 
att utgöra ett komplement till aktiebolagslagens bestämmelser och 
Bolagets bolagsordning. 
 Axlon Group ska tillämpa svensk aktiebolagslag. Bolaget skall 
samtidigt i sin verksamhet följa de bestämmelser som finns angivna 
i Axlon Groups bolagsordning.
Styrelsen har antagit en särskild upprättad arbetsordning för 
sitt arbete. Nuvarande styrelse består av Thomas Lindvall, Mats 
Boquist, Sven-Aage Bengtson, Jerker Adeberg och Henrik Aspén 
och valdes på årsstämman den 9 maj 2007. Arbetsordningen 
innebär i korthet att styrelsen svarar för bolagets organisation och 
förvaltning av bolagets angelägenheter. Styrelsen kontrollerar fort-
löpande Axlon Groups ekonomiska situation, så att styrelsen kan 
fullgöra den bedömningsskyldighet av lag och god styrelsesed. 
Arbetsordningen skall årligen ses över och antagas på nytt, vid sty-
relsens första konstituerande sammanträde, eller när så erfordras. 
Ett exemplar av arbetsordningen skall tillställas styrelseledamöterna, 
styrelsesuppleanterna, VD, bolagets revisorer och i förekommande 
fall styrelsens sekreterare. VD ansvarar för att styrelseärenden 
från dotterbolag i Axlon koncernen behandlas i Bolagets styrelse. 
Styrelsens arbetsordning i dotterbolagen skall utformas så att dessa 
omfattas av regelverket i denna arbetsordning.

Styrelsens sammankomster
Tid och plats för styrelsemöten fastställes av styrelsen på förslag av 
VD efter samråd med styrelsens ordförande, med beaktande av vad 
som beslutats vid konstituerande möte. Utöver det konstituerande 
mötet skall styrelsen normalt hålla fyra ordinarie styrelsemöten per 
verksamhetsår; en gång per kvartal, och minst två strategistyrelse-
möten per år. Bolagsordningen reglerar inte styrelsens beslutförhet, 
men minst hälften av styrelsens ledamöter skall vara närvarande vid 
styrelsemöte för att styrelsen skall vara beslutför.
Styrelsen har upprättat en särskild instruktion om ansvar och befo-
genheter för verkställande direktören. Vidare har styrelsen upprättat 
särskilda rapportinstruktioner till ledningen.
 Axlon Groups styrelse fastställer och dokumenterar årligen bola-
gets och koncernens målsättningar. Årligen behandlas dessutom 
marknadsfrågor, strategifrågor och budget. Vidare skall vid minst 
ett styrelsemöte under året förekomma: Utvärdering av VDs pre-
stationer jämfört med fastställda långsiktiga mål enligt bolagets 

koncernövergripande affärsplan och kortsiktiga mål enligt bolagets 
verksamhetsplan. Utvärdering av styrelsens arbetsformer och 
beslutsrutiner med genomgång och fastställande av (eventuellt 
ändrad) arbetsordning, jämte instruktioner för VD och instruktion 
avseende VDs ekonomiska rapportering. Till styrelsemötena skall 
samtliga styrelseledamöter kallas. Kallelse med dagordning och 
skriftligt underlag för beslut och rapporter skall om möjligt utsändas 
av styrelsens ordförande senast en (1) vecka före styrelsemötet 
och i vart fall vara styrelseledamöterna tillhanda senast den sista 
vardagen före den helg som infaller närmast före sammanträdet. VD 
skall senast en (1) vecka före det att styrelsemöte skall hållas, avge 
förslag till dagordning till styrelsens ordförande. Protokollet skall 
undertecknas av sekreteraren och justeras i god tid innan nästkom-
mande styrelsemöte efter justering av den som varit ordförande vid 
mötet, och den person som utsetts härtill vid mötet.
Ordförande vid styrelsemötena är styrelsens ordförande, eller vid 
förfall för denne, styrelsens vice ordförande. Skulle både styrelsens 
ordförande och vice ordförande ha förfall, skall mötet ledas av den 
styrelsen bestämmer. Bolagets revisor skall vara närvarande vid sty-
relsemöten så snart så behövs för bedömning av bolagets ställning 
och i vart fall en gång om året i samband med godkännande och 
underskrift av bolagets årsredovisning.

Verkställande direktören
Verkställande direktören sköter den löpande förvaltningen och 
ansvarar för bokföringen enligt åttonde kapitlet 25 § i aktiebo-
lagslagen. Det åligger verkställande direktören att ta fram besluts-
underlag, föredra ärenden och motivera sina förslag till åtgärder och 
beslut. Fördelningen av arbetet mellan styrelse och verkställande 
direktör samt den senares ansvar och befogenheter är angivet i en 
instruktion för verkställande direktören. 

Nomineringskommitté
Nomineringskommittén skall bestå av tre ledamöter bestående av 
representanter för de största aktieägarna per ingången av decem-
ber månad samt styrelsens ordförande.

Bolagsstyrning
Axlon Group har ett börsvärde som understiger tre miljarder kronor 
och är därmed inte skyldigt att efterleva Svensk kod för bolags-
styrning (”Koden”). Axlon Group följer inte Koden men följer aktivt 
utvecklingen inom området.
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VD i Axlon Group AB sedan 2007
Tidigare VD i Fujitsu samt medlem i Fujitsus nord-
iska ledning

Övriga uppdrag/befattningar
Styrelseordförande i 
Axlon AB, Ceptum Finans AB, HGL Hong Kong 
Ltd, HGL Global Ltd, HGL Global DongGuang Ltd
MoBo Invest

Styrelseledamot i
Hammar Invest AB (publ.), Svärdet AB, 
ESIEMCENTER AB, Advanced Inertial 
Measurement Systems Sweden AB 

Styrelsesuppleant i 
Axlon Foreign Invest AB

Innehav i Axlon Group
2 780 000 aktier

Avslutade styrelseuppdrag/delägarskap i han-
delsbolag de senaste fem åren
Styrelseledamot i
C2SAT holding AB (publ.), METODICUM AB, EBP 
Logistics AB (VD, konkurs mars 2004), Dataimport 
RPE AB, Svensk Fastighetsfond Förvaltnings AB 
(VD), C2SAT development AB, Hammar Truck AB

Styrelsesuppleant i 
Anne-Lie & Ann-Christine Andersson AB (likvidation 
oktober 2003),

Peter Fischer
Täby,
född 1964

Ledande befattningshavare

CFO & Head of administration and personnel
Anställd i Axlonkoncernen sedan 2004. 
Tidigare anställningar hos Lagerkvist & Partners, 
Skandia, Handelsbanken m fl
 
Övriga uppdrag/befattningar
Styrelseledamot i 
Axlon AB, Axlon Foreign Invest AB, HGL 
Hong Kong Ltd, HGL Global Ltd, HGL Global 
DongGuang Ltd

Innehav i Axlon Group
350 000 aktier

Avslutade styrelseuppdrag/delägarskap i han-
delsbolag de senaste fem åren
Styrelseordförande i
Flipperdoktorn AB

Fredrik Bister
Stockholm, 
född 1971
Pol.mag, Civilekonom

VD Axlon AB. Anställd i Axlon sedan 2006
Tidigare anställd hos Kitron, HGL Stockholm, 
Svenska Retursystem och Ericsson Radio 
Systems.
 
Övriga uppdrag/befattningar
Inga 

Innehav i Axlon Group
2 500 000 aktier

Avslutade styrelseuppdrag/delägarskap i han-
delsbolag de senaste fem åren
HGL Stockholm AB (VD, konkurs augusti 2005)

Tomas Ringström
Täby, 
född 1971 
Ingenjör

VD HGL Global. Anställd i HGL sedan 2001, i 
Axlon Group sedan förvärvet 2006.
Tidigare anställd inom Ericsson Radio Systems

Övriga uppdrag/befattningar
Styrelseledamot i 
HGL Hong Kong Ltd, HGL Global Ltd, HGL Global 
DongGuang Ltd

Innehav i Axlon Group
Inga aktier

Avslutade styrelseuppdrag/delägarskap i han-
delsbolag de senaste fem åren
Inga

Anders Markstedt
Hong Kong, 
född 1970
Civilekonom
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Övrig information om styrelsemedlemmar och 
ledande befattningshavare
Ingen av Axlon Groups styrelseledamöter, verkställande direktören 
eller ledande befattningshavare har under de senaste fem åren (i) 
dömts i bedrägerirelaterade mål, (ii) blivit föremål för anklagelser 
eller sanktioner från myndigheter eller organisation med rätt att 
meddela lagar eller sanktionerade regler eller (iii) ålagts näringsför-
bud. 
 Med undantag för vad som anges nedan har ingen av Axlon 
Groups styrelseledamöter, verkställande direktör eller ledande 
befattningshavare varit ställföreträdare för bolag som har för-
satts i konkurs eller likvidationer under de senaste fem åren. 
Styrelseledamoten Göran Strandberg var styrelseledamot i Imsys 
AB som försattes i konkurs den 11 april 2003 (konkursen avsluta-
des den 18 augusti 2004). Mats Boquist var även styrelseledamot 
i Board and Management Consulting i Karlskoga AB som försattes 
i likvidation 5 juli 2004. Verkställande direktören, Peter Fischer, var 
styrelseledamot och verkställande direktör i EBP Logistics AB som 
försattes i konkurs den 28 december 2001 (konkursen avslutades 
den 17 mars 2004). VD i Axlon AB, Tomas Ringström, var VD i 
HGL Stockholm AB som försattes i konkurs i augusti 2005.
 Axlon Group känner inte till några omständigheter som innebär 
att Bolagets styrelseledamöter, verkställande direktör och ledande 
befattningshavare skulle kunna ha ett personligt intresse som står 
i strid med Axlon Groups intresse eller nämnda personers fullgö-
rande av sina respektive uppdrag i Axlon Group.

Årsstämma
Axlon Groups högsta beslutande organ är årsstämman som bland 
annat utser styrelse och externa revisorer, fastställer bokslutet och 
beslutar om ansvarsfrihet och vinstdisposition. Årsstämman ska 
hållas i Stockholm en gång årligen. Kallelse till årsstämma skall 
utfärdas tidigast sex och senast fyra veckor före bolagsstämman. 
Årsstämman utser Bolagets styrelse efter förslag från nominerings-
kommittén. 
 Vid årsstämman den 9 maj 2007 beslutades att styrelsen, fram 
till nästa årsstämma ska bestå av fem ordinarie ledamöter och en 
suppleant. De ordinarie ledamöterna Thomas Lindwall, Sven-Aage 
Bengtson samt Jerker Adeberg omvaldes. Henrik Aspén och Mats 
Boquist nyvaldes som ordinarie ledamöter. Henrik Aspén var tidi-
gare styrelsesuppleant. Vidare nyvaldes Göran Strandberg till styrel-
sesuppleant. Göran var tidigare ledamot av styrelsen.

Revisorer 
Externa revisorer utses av årsstämman på en period om 3 år. 

Magnus Brändström
Född 1962, Danderyd
Auktoriserad Revisor, Öhrlings PricewaterhouseCoopers
Box 34194, 100 26
Huvudansvarig revisor i Axlon Group AB sedan 2005.

Magnus Thorling
Född 1970, Vallentuna
Auktoriserad revisor, Öhrlings PricewaterhouseCoopers
Box 34194, 100 26 Stockholm
Revisorssuppleant i Axling Group AB sedan 2005.

Bolagets revisorer är medlemmar i FAR SRS.
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Den ergonomiska designen gör att kassaper-
sonal kan undvika felbelastande rörelser, vilket 
bidrar till en bättre komfort och minskad risk 
för arbetsskador och nickelallergi. AxlonRS är 
lätt att integrera i olika typer av kassalayoter 
och har en stilren design som bidrar till bättre 
kundupplevelse.
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Aktiekapital och ägarförhållanden

Axlon Group är sedan 3 juli 2006 listat på First North och handlas 
under beteckningen AXLN. En handelspost består av 10 000 aktier. 

Aktiekapital
Aktiekapitalet i Axlon Group uppgår, utan beaktande av den före-
stående emissionen, till 41 544 869 kronor fördelat på 415 448 690 
aktier med ett kvotvärde på 0,10 kronor. 
 Bolaget har endast ett aktieslag. Aktierna berättigar till en röst på 
bolagsstämma och samtliga aktier medför lika rätt till andel i vinst, 

lika rätt till överskott vid likvidation och samma företrädesrätt vid 
emission av aktier av samma slag. Genom den förestående emis-
sionen kommer högst 623 173 035 aktier att emitteras, vilket kom-
mer att öka Bolagets aktiekapital med högst 62 317 303,50 kronor. 
Vid full teckning i emissionen kommer aktiekapitalet att uppgå till 
103 862 172,50 kronor fördelat på 1 038 621 725 aktier. 

Aktiekapitalets utveckling – moderbolaget
       Aktiens
   Ökning av aktie- Aktiekapital, Förändring av Totalt antal  kvot-
År Transaktion kapitalet, kronor kronor antalet aktier aktier värde, kr
2000 Nybildning 500 000 500 000 5 000 5 000 100,00
2000 Split 1:1000 0 500 000 5 000 000 5 000 000 0,10
2000 Nyemission 344 260 844 260 3 442 600 8 442 600 0,10
2001 Nyemission 150 000 942 260 1 500 000 9 942 600 0,10
2005 Nyemission 19 200 000 20 194 260 192 000 000 201 942 600 0,10
2006 Konvertering av konvertibla skuldebrev 552 075 20 746 335 5 520 750 207 463 350 0,10
2006 Nyemission 8 298 534 29 044 869 82 985 340 290 448 690 0,10
2006 Nyemission 12 000 000 41 044 869 120 000 000 410 448 690 0,10
2007 Nyemission 500 000 41 544 869 5 000 000 415 448 690 0,10

Kursutveckling Axlon Group
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Ägarstruktur
Per den 29 juni 2007 uppgick antalet aktieägare i Axlon Group till 
1 642 stycken. De tio största ägarna representer 68,6 procent av 
röster och kapital i Bolaget. Den största ägaren i Axlon Group med 
16,0 procents ägande är Sven-Aage Bengtson som är grundare till 
Axlon och var ensam ägare till bolaget fram till 2001. Näst största 
ägare med 13,4 procents ägande är Verdane Capital som är en 
riskkapitalfond Andra stora ägare är Axlon Groups styrelseordfö-
rande Thomas Lindvall med 8,4 procents ägarandel och Stifag AB 
med 9,7 procents ägarandel. Ägarstrukturen i Axlon Group är base-
rade på uppgifter från VPC per den 29 juni 2007.

   Andel av
  Antal kapital
Aktieägare per 29 juni 2007 aktier och röster
Sven-Aage Bengtson med bolag 66 653 474 16,0%
Verdane Capital VA&B K/S 55 484 800 13,4%
Stifag AB 40 115 000 9,7%
Thomas Lindwall med bolag 35 000 000 8,4%
Besken Holding AB 17 850 000 4,3%
Thomas Gaterud 16 178 275 3,9%
Krutudden AB 15 205 000 3,7%
Mats Boquist med bolag 14 000 000 3,4%
First Securities 11 838 400 2,8%
Folksam Framtidsfond 7 160 000 1,7%
Övriga 135 963 741 31,4%
Totalt  415 448 690 100,0%

Fördelning av aktieägarna i Axlon Group 
   
Antal aktier Antal aktieägare Antal aktier Andel av kapital och röster
1 - 9999 851 1 899 532 0,5%
10 000 - 99 999 551 15 750 031 3,8%
100 000 - 999 999 198 44 850 422 10,8%
>1 000 000 42 352 948 705 85,0%
Totalt 1 642 415 448 690 100%

Konvertibler
Vid balansdagen den 31 december 2006 fanns utestående konver-
tibla skuldebrev för sammanlagt 16 665 591 kronor. De konvertibla 
skuldebreven löper med en årlig ränta på 7,5 procent. Konvertering 
kan ske mellan den 1 januari 2006 och 31 december 2010. 
Konverteringskursen är 31,50 öre. Om samtliga vid årsskiftet ute-
stående konvertibla skuldebrev konverteras till aktier kommer 
52 906 638 stycken nya aktier att emitteras. Det totala antalet aktier 
i bolaget kan därmed komma att öka till 468 355 328 stycken. 
 Nyemissionen föranleder en omräkning av konverteringskursen 
för de konvertibla skuldebreven. I beräkningen av ny konverterings-
kurs för respektive konvertibla skuldebrev ingår bland annat Axlons 
Groups genomsnittliga aktiekurs under den föreliggande nyemissio-
nens anmälningsperiod.
 De nya konverteringskurserna kommer att fastställas två bankda-
gar efter anmälningsperiodens utgång, det vill säga omkring den 26 
oktober 2007.

Utdelningspolicy
Axlon Group befinner sig i en utvecklings- och uppbyggnadsfas var-
vid Bolaget inte räknar med att kunna lämna någon aktieutdelning 
de närmaste åren. När väl Axlon Group har uppnått en tillfredsstäl-
lande och uthållig lönsamhetsnivå har Bolaget för avsikt att betala 
ut en betydande andel av koncernens resultat efter full skatt.
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Bolagsordning

Bolagsordning för Axlon Group AB (publ), 
org. nr 556585-5946

§ 1
Bolagets firma är Axlon Group AB (publ).

§ 2
Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms kommun, Stockholms län.

§ 3
Bolaget skall bedriva utveckling, tillverkning och försäljning av 
automater för sedel- och mynthantering, bedriva finmekanisk lego-
tillverkning, äga bolag med sådana verksamheter, bedriva handel 
med aktier och värdepapper, samt idka därmed förenlig verksam-
het.

§ 4
Aktiekapitalet skall utgöra lägst fyrtiomiljoner (40 000 000) kronor 
och högst etthundrasextiomiljoner (160 000 000) kronor.

§ 5
Antal aktier skall vara lägst 400 000 000 och högst 1 600 000 000. 

§ 6
Styrelsen skall bestå av lägst tre ledamöter och högst åtta ledamö-
ter med högst två suppleanter. 

§7
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna 
och styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, utses en 
eller två revisorer med lika antal revisorssuppleanter.

§ 8
Kallelse till bolagsstämma skall ske genom kungörelse i Post- och 
Inrikes Tidningar och Svenska Dagbladet eller, om detta inte är möj-
ligt, genom Dagens Nyheter. Andra meddelanden skall ske genom 
brev med posten.
 För att få delta på bolagsstämman skall aktieägare dels vara 
upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken 
avseende förhållanden fem vardagar före stämman, dels anmäla 

sig hos bolaget senast kl. 16.00 den dag som anges i kallelsen till 
stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, 
lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla 
tidigare än femte vardagen före stämman.

§ 9
På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:
1. Val av ordförande vid stämman, 
2. upprättande och godkännande av röstlängd, 
3. godkännande av styrelsens förslag till dagordning, 
4. val av en eller två justeringsmän, 
5. prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad, 
6. framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i 
förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberät-
telse, 
7. beslut:
- om fastställelse av resultaträkning och balansräkningen samt, i 
förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernrevisionsbe-
rättelsen,
- om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den 
fastställda balansräkningen,
- om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direk-
tör;
8. fastställande av arvoden åt styrelse och revisor, 
9. val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt, när så 
erfordras, revisorer samt revisorssuppleanter, samt 
10. annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebo-
lagslagen eller bolagsordningen.

§ 10
Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

§ 11
Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister 
enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

____________________________________________
Bolagsordning fastställd på årsstämman den 9 maj 2007
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Legala frågor och kompletterande 
information

Väsentliga avtal
Avtal med närstående
Allmänt
Ingen styrelseledamot eller ledande befattningshavare har eller har 
haft någon direkt eller indirekt delaktighet som motpart i några av 
Bolagets affärstransaktioner, som är eller har varit ovanlig till sin 
karaktär eller med avseende på villkoren och som i något avseende 
kvarstår som oreglerad eller oavslutad. Revisorerna har ej heller 
varit delaktiga i några affärstransaktioner enligt ovan. Bolaget har 
inte heller lämnat lån, ställt garantier eller ingått borgensförbindelse 
till eller till förmån för någon av styrelsens ledamöter, ledande 
befattningshavare eller revisorer i Bolaget.

Hyresavtal
Axlon Group har ingått hyresavtal gällande sina lokaler på 
Ulvsundavägen i Bromma med Axtronic AB som hyresvärd. 
Axtronic AB ägs av Sven-Aage Bengtson, tillika huvudägare och 
styrelseledamot i Axlon Group. Styrelsen har bedömt att hyreskon-
traktet, som löper t.o.m. den 30 juni 2011, är ingått på marknads-
mässiga villkor.  

Kreditavtal
Axlon Group har tagit upp lån från ett antal större aktieägare. Det 
sammanlagda lånebeloppet uppgår till 12,9 Mkr. Lånen löper med 
7,5 procents årlig ränta. Långivare är Verdane Capital V A K/S, 
Verdane Capital V B K/S, Stifag AB och Pronostra AB. Långivarna 
har rätt att kvitta dessa lånefordringar jämte ränta mot Axlon 
Groups fordran på betalning för tecknade aktier nyemissionen.

Konsultavtal
Axlon Groups dotterdotterbolag HGL Global LTD har ingått ett 
konsultavtal med S.A.M. Oldén Consulting i Karlskoga AB avse-
ende tekniska konsulttjänster. S.A.M. Oldén Consulting i Karlskoga 
AB ägs av Stefan Oldén som är styrelseledamot i HG-bolagen. 
Styrelsen har bedömt att konsultavtalet är ingått på marknadsmäs-
siga villkor.  

Konvertibla skuldebrev
Axlon Group upptog i november 2005 ett konvertibelt skuldebrev 
om 18 459 835 kronor från vissa större aktieägare. I början av 2006 
konverterades konvertibla skuldebrev om 1 794 244 kronor. Efter 
konvertering utestår idag 16 665 591 kronor av det konvertibla för-
lagslånet. Det konvertibla lånet löper med 7,5 procents årlig ränta. 
Lånet förfaller till betalning den 31 december 2010 i den mån lånet 
inte konverterats dessförinnan. Ränta erläggs årligen. Innehavare av 
konvertibelt skuldebrev äger rätt att under tiden från och med den 
1 januari 2006 till och med den 31 december 2010 konvertera sin 
konvertibla fordran varvid en ny aktier erhålls för varje full belopp 
om 31,5 öre av det konvertibla skuldebrevets nominella belopp. De 
konvertibla skuldebreven innehas av 

•	 Axtronic	AB	till	ett	belopp	om	1	800	000	kronor,	
•	 Thomas	Lindwall	till	ett	belopp	om	5	625	000	kronor,	
•	 Verdane	Capital	V	A	K/S	till	ett	belopp	om	3	766	731	
 kronor, 

•	 Verdane	Capital	V	B	K/S	till	ett	belopp	om	4	258	860	kronor
•	 Enersave	AB	till	ett	belopp	om	955	000	kronor,	och	
•	 Banque	Carnegie	Luxemburg	SA	till	ett	belopp	om	260	000	
 kronor. 

Nyemissionen föranleder en omräkning av konverteringskursen, se 
avsnittet Aktiekapital och ägarförhållanden.

Lån från ALMI
Axlon Group har sedan 2001 upptagit ett lån om 1,3 Mkr från ALMI 
knutet till utvecklingen av kontanthanteringssystemen inom Axlon 
AB. Amortering av lånet sker enligt en avbetalningsplan som är 
kopplat till när verksamheten börjar generera intäkter. Axlon avser 
att lansera kontanthanteringssystemet Axlon RS under hösten 
2007, vilket förväntas leda till stigande intäkter mot slutet av året 
och framåt. I takt med att intäkterna ökar kommer amorteringen av 
lånet att tillta. Det finns en risk att ALMI väljer att ompröva lånevill-
koren för lånet, vilket kan innebära snabbare eller omedelbar amor-
tering av lånet. Axlon Group känner inte till några övriga begräns-
ningar i användningen av kapital som, direkt eller indirekt, väsentligt 
påverkat eller väsentligt skulle kunna påverka Bolagets verksamhet.

Teckningsförbindelser, emissionsgarantier och 
avsiktsförklaringar
Förestående nyemission är till 70,8 procent säkerställd genom teck-
ningsförbindelser och emissionsgarantier från befintliga aktieägare. 
Vissa av Axlon Groups större aktieägare har, genom avtalin-
gångna den 30 augusti 2007, förbundit sig att, utan ersättning, 
teckna aktier i nyemissionen till ett belopp om 19 480 912 kro-
nor, motsvarande 31,3 procent av de aktier som emitteras. 
Teckningsförbindelser har erhållits från 

•	 Pronostra	AB	avseende	30	429	420	aktier	eller	3	042	942	
 kronor, 
•	 Verdane	V	A	K/S	avseende	39	062	100	aktier	eller	3	906	210	
 kronor, 
•	 Verdane	V	B	K/S	avseende	44	165	100	aktier	eller	4	416	510	
 kronor, 
•	 Stångmärket	KB	avseende	21	000	000	aktier	eller	2	100	000	
 kronor, 
•	 Stifag	AB	avseende	60	172	500	aktier	eller	6	017	250	kronor.	

Härutöver har ett antal av ovan nämnda aktieägare även enligt vill-
koren i avtalen åtagit sig, för det fall nyemissionen inte till fullo teck-
nas med eller utan stöd av teckningsrätter, att teckna högst 39,6 
procent av de aktier som emitteras till ett sammanlagt belopp om 
högst 24 650 648 kronor. För sitt garantiåtagande erhåller garan-
terna ingen kontant ersättning men erbjuds möjlighet att  teckna 
teckningsoptioner. Teckningsoptionerna har en löptid på tre år och 
berättigar till teckning av aktier till kursen 10 öre. Varje tecknings-
option hade ett beräknat värde om 10 öre per den 30 augusti 2007 
och garanterna erbjuds teckna teckningsoptioner till ett värde som 
motsvarar en garantiprovision om 10 procent. Totalt erbjuds garan-
terna att teckna 24 650 648 optioner. Någon särskild säkerhet har 
inte ställts för fullgörandet av garanternas teckningsåtagande. 
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Garantiåtagande har erhållits från:

•	 Verdane	Capital	V	A	K/S	avseende	53	890	620	aktier	eller	
 5 389 062 kronor, 
•	 Verdane	Capital	V	B	K/S	avseende	60	770	280	aktier	eller	
 6 077 028 kronor, 
•	 Stångmärket	KB	avseende	34	105	940	aktier	eller	3	410	594	
 kronor, 
•	 Stifag	AB	avseende	97	736	020	aktier	eller	9	773	602	kronor.					

Aktieägaravtal
Såvitt är känt för Axlon Groups styrelse finns inga aktieägaravtal 
eller andra betydelsefulla överenskommelser mellan aktieägare syf-
tande till gemensamt inflytande över bolaget.

Försäkringar
Styrelsens bedömning är att Axlon Group har tillfredsställande för-
säkringsskydd med hänsyn till de i verksamheten uppkommande 
riskerna. Ingen del i verksamheten bedöms vara av sådan art att 
försäkringsskydd inte kan erhållas på rimliga villkor. Den befintliga 
företags- och industriförsäkringen har upphandlats med hjälp av 
försäkringsmäklare och omfattar bl.a. egendom, avbrott, ansvar 
och förmögenhetsbrott. 

Immateriella rättigheter
Axlon Group har ansökt om patent för nio stycken ”patentfamiljer”. 
Två av dessa ansökningar har lett till registrerade svenska patent. 
Flera patentansökningar är således fortfarande under handläggning 
vid såväl Patent och registreringsverket som utländska patent-
myndigheter. Axlon Group har ännu inte mottagit information som 
indikerar att de föreliggande patentansökningarna inte skulle leda till 
beviljade patent.
 Axlon Groups bedömning är att Bolaget så långt möjligt sökt 
skydd för de immateriella rättigheter som är väsentliga för Bolagets 
verksamhet. 

Tvister
Axlon Group är inte part i, och har inte heller kännedom om, 
några rättsliga förfaranden som har eller kan förväntas få väsentlig 
betydelse för Axlon Groups verksamhet, resultat eller ekonomiska 
ställning. 

   Skatteverket har därefter i januari 2007 nekat Axlon Group avdrag 
för ingående mervärdesskatt om 954 954 kronor avseende perio-
den december 2005 till och med augusti 2006 samt påfört Axlon 
Group skattetillägg om 190 751 kronor. Axlon Group har överklagat 
beslutet till länsrätten och gjort avsättning för hela tvistbeloppet. 

Ersättningar till styrelse och ledande befattningshavare
Till styrelsens ordförande och ledamöter utgår arvode om 80 000 
kronor för ordförande och 40 000 för ledamöter. 
    Ersättning till verkställande direktören och övriga ledande befatt-
ningshavare utgörs av grundlön, semesterersättning, övriga förmå-
ner och pension. Verkställande direktören erhåller en fast årslön 
på 1 220 000 kronor för verksamhetsåret 2007. Något bonusavtal 
föreligger ej. För verkställande direktören gäller en uppsägningstid 
från Bolagets sida om tolv månader och från verkställande direktö-
rens sida sex månader.
    Ledningsgruppen, förutom verkställande direktören, erhåller 
sammanlagt en fast ersättning om 2 852 000 kronor för verksam-
hetsåret 2007.
    Pensionsåldern för verkställande direktören, övriga ledande 
befattningshavare och ekonomi- och administrativa chefen är 65 år. 
Kostnaden för dessas pension utgår med en premie om 25 procent 
av den pensionsgrundande lönen per år under anställningstiden. 

Övrigt
Axlon Group AB (publ), organisationsnummer 556585-5946, regist-
rerade den 28 mars 2000. Bolaget drivs som aktiebolag och dess 
associationsform regleras av aktiebolagslagen (2005:551). 
Aktierna i Axlon Group är registrerade på konto i enlighet med 
lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument och 
kontoförande institut är VPC AB, Box 7822, 103 97 Stockholm. 
Aktierna handlas i svenska kronor. 
    Historiska finansiella rapporter, stiftelseurkund och bolagsordning 
finns tillgängliga för inspektion på Bolagets kontor i Stockholm Stad. 

Adresser till emissionsgaranter
Pronostra AB c/o Lindwall Öringevägen 14 741 44 KNIVSTA
Verdane Capital c/o Gorrisson Federspiel Kierkegard HC Andersen Boulevard 12 Köpenhamn
Stångmärket KB Box 281 691 25  KARLSKOGA
Stifag AB Box 305 691 26  KARLSKOGA
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Skattefrågor

Nedan sammanfattas vissa svenska skatteregler som aktualiseras 
med anledning av Emissionen för aktieägare och innehavare av 
teckningsrätter i Axlon Group som är obegränsat skattskyldiga i 
Sverige, om inte annat anges. Sammanfattningen är baserad på nu 
gällande lagstiftning och är avsedd endast som generell informa-
tion. Sammanfattningen behandlar inte:
•	 situationer	då	värdepapper	innehas	som	lagertillgång	i	
 näringsverksamhet,
•	 situationer	då	värdepapper	innehas	av	handelsbolag,
•	 de	särskilda	reglerna	om	skattefri	kapitalvinst	(inklusive	avdrags-
 förbud vid kapitalförlust) och utdelning i bolagssektorn som kan 
 bli tillämpliga då investeraren innehar aktier eller teckningsrätter i 
 Axlon Group som anses vara näringsbetingade, eller 1)

•	 de	särskilda	regler	som	i	vissa	fall	kan	bli	tillämpliga	på	aktie-
 innehav i bolag som är eller har varit fåmansföretag eller på 
 aktier som förvärvats med stöd av sådana aktier.

Särskilda skatteregler gäller vidare för vissa speciella företagskate-
gorier. Den skattemässiga behandlingen av varje enskild innehavare 
av värdepapper beror delvis på dennes speciella situation. Varje 
aktieägare och innehavare av teckningsrätter bör rådfråga skatte-
rådgivare om de skattekonsekvenser som Emissionen kan medföra 
för dennes del, inklusive tillämpligheten och effekten av utländska 
regler och dubbelbeskattningsavtal. Sammanfattningen nedan är 
baserad på antagandet att aktierna i Axlon Group anses vara mark-
nadsnoterade i skattehänseende. Någon garanti för att aktierna 
kommer att anses vara marknadsnoterade lämnas dock inte.

Allmänt
Fysiska personer
För fysiska personer som är obegränsat skattskyldiga i Sverige 
beskattas kapitalinkomster såsom räntor, utdelningar och kapital-
vinster i inkomstslaget kapital. Skattesatsen i inkomstslaget kapital 
är 30 procent. 
 Kapitalvinst respektive kapitalförlust beräknas som skillnaden 
mellan försäljningsersättningen, efter avdrag för försäljningsutgifter, 
och omkostnadsbeloppet. Omkostnadsbeloppet för samtliga aktier 
av samma slag och sort läggs samman och beräknas gemen-
samt med tillämpning av genomsnittsmetoden. Betalda Tecknade 
Aktier (BTA) anses därvid inte vara av samma slag och sort som 
de befintliga aktierna i Axlon Group förrän beslutet om nyemission 
registrerats hos Bolagsverket. Vid försäljning av marknadsnoterade 
aktier får alternativt schablonregeln användas. Denna regel innebär 
att omkostnadsbeloppet får bestämmas till 20 procent av försälj-
ningsersättningen efter avdrag för försäljningsutgifter. 
 Kapitalförlust på marknadsnoterade aktier och andra marknads-
noterade värdepapper som beskattas som aktier (t.ex. tecknings-

rätter och BTA) får dras av fullt ut mot skattepliktiga kapitalvinster 
som uppkommer samma år på aktier samt mot skattepliktiga 
kapitalvinster som uppkommer samma år på marknadsnoterade 
värdepapper som beskattas som aktier (dock inte andelar i investe-
ringsfonder som innehåller endast svenska fordringsrätter, s.k. rän-
tefonder). Av kapitalförlust som inte dragits av genom nu nämnda 
kvittningsmöjlighet medges avdrag i inkomstslaget kapital med 70 
procent av förlusten. 
 Uppkommer underskott i inkomstslaget kapital medges reduk-
tion av skatten på inkomst av tjänst och näringsverksamhet samt 
fastighetsskatt. Skattereduktion medges med 30 procent av den 
del av underskottet som inte överstiger 100 000 SEK och med 21 
procent av det återstående underskottet. Underskott kan inte spa-
ras till senare beskattningsår.
 För fysiska personer som är obegränsat skattskyldiga i Sverige 
innehålls preliminär skatt på utdelningar med 30 procent. Den 
preliminära skatten innehålls normalt av VPC eller, beträffande för-
valtarregistrerade aktier, av förvaltaren. Aktier i Axlon Group som är 
listade på First North är enligt nu gällande förmögenhetsskattelag 
inte förmögenhetsskattepliktiga. 2)  

Aktiebolag
För aktiebolag beskattas all inkomst, inklusive kapitalvinster och 
utdelning, i inkomstslaget näringsverksamhet med 28 procent skatt. 
Beräkning av kapitalvinst respektive kapitalförlust sker på samma 
sätt som för fysiska personer enligt vad som angivits ovan. Avdrag 
för kapitalförlust på aktier och andra värdepapper som beskattas 
som aktier medges endast mot kapitalvinster på aktier och andra 
värdepapper som beskattas som aktier. Om en kapitalförlust inte 
kan dras av hos det företag som gjort förlusten, kan den samma 
år dras av mot kapitalvinster på aktier och andra värdepapper som 
beskattas som aktier hos ett annat företag i samma koncern, om 
det föreligger koncernbidragsrätt mellan företagen och båda företa-
gen begär det vid samma års taxering. Kapitalförlust på aktier och 
andra värdepapper som beskattas som aktier som inte har kunnat 
utnyttjas ett visst år, får sparas och dras av mot kapitalvinster på 
aktier och andra värdepapper som beskattas som aktier under 
efterföljande beskattningsår utan begränsning i tiden. Särskilda 
skatteregler kan vara tillämpliga på vissa företagskategorier eller 
vissa juridiska personer, exempelvis investeringsfonder och invest-
mentföretag.

Utnyttjande av erhållen teckningsrätt
Om aktieägare i Axlon Group utnyttjar erhållna teckningsrätter för 
förvärv av nya aktier utlöses ingen beskattning.

1) Marknadsnoterade aktier anses som näringsbetingade, för vissa aktiebolag, bland annat om innehavet utgör kapitaltillgång hos innehavaren och innehavet antingen uppgår till minst 
10 procent av rösterna eller betingas av rörelse som bedrivs i ägarföretaget (eller av företag som kan anses stå ägarföretaget nära).
2) Regeringen har i 2007 års ekonomiska vårproposition meddelat att den avser att avskaffa förmögenhetsskatten helt från och med den 1 januari 2007. Regeringen har dock ännu 
inte lagt fram någon proposition avseende detta förslag.
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Avyttring av erhållen teckningsrätt
Aktieägare som inte önskar utnyttja sin företrädesrätt att deltaga i 
nyemissionen kan avyttra sina teckningsrätter. Vid avyttring av teck-
ningsrätter skall skattepliktig kapitalvinst beräknas. Teckningsrätter 
som grundas på aktieinnehav i Axlon Group anses anskaffade för 
noll (0) SEK. Schablonregeln får inte användas för att bestämma 
omkostnadsbeloppet i detta fall. Hela försäljningsersättningen efter 
avdrag för utgifter för avyttringen skall således tas upp till beskatt-
ning. Anskaffningsutgiften för de ursprungliga aktierna påverkas 
inte.

Förvärvad teckningsrätt
För den som köper eller på liknande sätt förvärvar teckningsrät-
ter i Axlon Group utgör vederlaget anskaffningsutgift för dessa. 
Utnyttjande av teckningsrätterna för teckning av aktier utlöser 
ingen beskattning. Teckningsrätternas omkostnadsbelopp skall 
medräknas vid beräkning av aktiernas omkostnadsbelopp. 
Avyttras istället teckningsrätterna utlöses kapitalvinstbeskattning. 
Omkostnadsbeloppet för teckningsrätter beräknas enligt genom-
snittsmetoden. Schablonregeln får användas för marknadsnoterade 
teckningsrätter förvärvade på nu angivet sätt.

Aktieägare och innehavare av teckningsrätter som 
är begränsat skattskyldiga i Sverige
För aktieägare som är begränsat skattskyldiga i Sverige och 
som erhåller utdelning på aktier i ett svenskt aktiebolag uttas 
normalt svensk kupongskatt. Skattesatsen är 30 procent. 
Kupongskattesatsen är dock i allmänhet reducerad genom dubbel-
beskattningsavtal. I Sverige verkställer normalt VPC eller, beträffan-
de förvaltarregistrerade aktier, förvaltaren avdrag för kupongskatt.
 Aktieägare och innehavare av teckningsrätter som är begränsat 
skattskyldiga i Sverige och som inte bedriver verksamhet från fast 
driftställe i Sverige kapitalvinstbeskattas normalt inte i Sverige vid 
avyttring av aktier och teckningsrätter. Aktieägare respektive inne-
havare av teckningsrätter kan emellertid bli föremål för beskattning i 
sin hemviststat.
 Enligt en särskild regel kan dock fysiska personer som är 
begränsat skattskyldiga i Sverige bli föremål för kapitalvinstbe-
skattning i Sverige vid avyttring av bl.a. svenska aktier, om de vid 
något tillfälle under det kalenderår då avyttringen sker eller under 
de föregående tio kalenderåren har varit bosatta i Sverige eller sta-
digvarande vistats här. Tillämpligheten av regeln är dock i flera fall 
begränsad genom dubbelbeskattningsavtal.
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Räkenskaper

Årsredovisning för 2004, 2005 och 2006, sid 44-64

Revisionsberättelse för årsredovisningarna 2004, 2005 och 2006, sid 64

Delårsrapport första halvåret 2007, sid 65-72
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 Kkr  2006-12-31 2005-12-31 2004-12-31
  Not
Rörelsens intäkter mm
Nettoomsättning 1,3 8 355 0 0
Övriga intäkter 2,3 275 0 0
Kostnad sålda varor  -5 832 0 0
Bruttovinst  2 798 0 0

Utvecklingskostnader 4,5,6 -19 144 -12 055 -13 542
Marknads- och försäljningskostnader 4,5,6 -1 254 -522 -1 730
Administrationskostnader 4,5,6,7 -11 632 -4 467 -5 452
Rörelseresultat  -29 232 -17 044 -20 724

Rörelseresultat från finansiella investeringar
Finansiella intäkter 8 556 26 22
Finansiella kostnader 9 -1 617 -1 079 –340
Resultat efter finansiella poster  -30 293 -18 097 -21 042

Skatt 10 0 0 0
Årets resultat från kvarvarande verksamhet  -30 293 -18 097 -21 042

Avvecklade verksamheter
Resultat från avvecklade verksamheter 11 0 1 136 369
ÅRETS RESULTAT  -30 293 -16 961 -20 673

Hänförligt till:    
 Moderföretagets aktieägare  -30 293 -16 961 -20 673
 Minoritetens andel  - - 41
     
Resultat per aktie, räknat på resultat från 12
kvarvarande verksamhet hänförligt till 
Moderföretagets aktieägare under perioden    
 före utspädning, kronor per aktie  -0,07 -0,09 -0,11
 efter utspädning, kronor per aktie  -0,07 -0,09 -0,11

Resultat per aktie, räknat från resultat från    
avvecklade verksamheter hänförligt till 
Moderföretagets aktieägare under perioden    
 före utspädning, kronor per aktie  – 0,01 0,00
 efter utspädning, kronor per aktie  – 0,00 0,00
     
Genomsnittligt antal aktier, tusental  263 514 193 660 192 000
Genomsnittligt antal aktier efter utspädning, tusental 316 049 198 432 192 000
Antal aktier vid periodens slut  410 449 201 943 192 000
Antal aktier vid periodens slut efter utspädning, tusental 463 355 258 742 192 000

Resultaträkning - koncernen

Årsredovisning 2004-2006
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Kkr  06-12-31 05-12-31 04-12-31
TILLGÅNGAR Not

Anläggningstillgångar

Immateriella tillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbete 13 19 947 24 934 15 746
Patent 14 3 294 3 398 2 943
Koncernmässig goodwill 15 20 639 0 43
   43 880 28 332 18 732

Maskiner och inventarier
Maskiner och andra tekniska anläggningar 16 6 669 584 738
Inventarier, verktyg och installationer 16 2 120 339 0
   8 789 923 738

Finansiella tillgångar
Långfristiga fordringar 17 19 0 0
   19 0 0
     
Summa anläggningstillgångar  52 688 29 255 19 470
     
Omsättningstillgångar    
     
Varulager m m    
Råvaror och förnödenheter 18 3 659 0 1 877
   3 659 0 1 877
     
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 19 9 900 454 1 191
Skattefordran 20 247 12 85
Övriga fordringar 21 4 029 2 620 3 870
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 22 1 399 203 96
   15 575 3 289 5 242

Likvida medel 23 18 539 2 066 7 665

Summa omsättningstillgångar  37 773 5 355 14 784

SUMMA TILLGÅNGAR  90 461 34 610 34 254

Balansräkning - koncernen

Årsredovisning 2004-2006
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Kkr  06-12-31 05-12-31 04-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER Not
   
Eget kapital
Aktiekapital  41 045 20 194 994
Övrigt tillskjutet kapital  89 964 37 149 49 494
Reserver  -11 0 0
Balanserat resultat  -78 705 -48 412 -31 451
   52 293 8 931 19 037

Minoritetsintresse  0 0 49
Summa eget kapital  52 293 8 931 19 086
     
Avsättningar
Avsättning skattetvist 24 2 462 1 000 0
   2 462 1 000 0
     
Summa avsättningar  2 462 1 000 0

Långfristiga skulder
Konvertibla skuldförbindelser 25 16 666 18 460 0
Övriga skulder till kreditinstitut m.m. 26 3 424 1 300 4 049
Övriga långfristiga skulder  0 0 505
Lån aktieägare 27 0 1 540 5 000
   20 090 21 300 9 554
Kortfristiga skulder    
Checkräkningskredit  0 0 500
Leverantörsskulder 28 13 197 1 559 1 675
Övriga kortfristiga skulder 29 311 340 696
Upplupna räntor  0 8 0
Upplupna konvertibelräntor 30 86 667 0
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 31 2 022 805 2 742
   15 616 3 379 5 614 

Summa skulder  35 706 24 679 15 168

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  90 461 34 610 34 254

Ställda säkerheter  Inga Inga Inga

Ansvarsförbindelser  Inga Inga Inga

Årsredovisning 2004-2006
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   2006-01-01  2005-01-01 2004-01-01
Kkr  2006-12-31 2005-12-31 2004-12-31
  Not   
Den löpande verksamheten    
Periodens nettoresultat 32 -30 293 -16 961 –20 672
Justeringar för poster som inte 
 ingår i kassaflödet 33 -1 349 6 523 2 477
Kassaflöde från den löpande verksamheten före
 förändringar av rörelsekapitalet  -31 642 -10 438 –18 195 
  
     
Förändringar av rörelsekapital    
Förändring av varulager  12 738 448
Förändring av kundfordringar  -1 135 737 -302
Förändring av övriga kortfristiga fordringar  -730 2 427 -1 518
Förändring av leverantörsskulder  333 -116 282
Förändring av övriga kortfristiga skulder  2 891 -1 844 640
Kassaflöde från den löpande verksamheten  -30 271 -8 496 -18 645

Investeringsverksamheten    
Förvärv av maskiner, inventarier & verktyg  -1 861 -731 -372
Erhållna likvida medel vid förvärv av dotterbolag 34 2 407 0 0
Avyttring dotterbolag 35 0 147 0
Avyttring av nettotillgångar 36 0 1 381 0
Avyttring maskiner, inventarier och verktyg  0 0 90
Balanserade utvecklingskostnader och 
 immateriella rättigheter  -261 -9 646 -2 218
Kassaflöde från investeringsverksamheten  285 -8 849 -2 500
     
Finansieringsverksamheten    
Upptagna lån  0 1 540 7 449
Amorteringar lån  -1 540 -8 254 -2 044
Förändring långfristig skuld  -19 0 0
Nyemission - konvertibla skuldebrev  0 18 460 0
Nyemission - aktier  48 131 0 14 950
Kassaflöde från finansieringsverksamheten  46 572 11 746 20 355
     
Omräkningsdifferens valuta  -113  
Periodens kassaflöde  16 586 -5 599 -790
Kassa vid periodens början  2 066 7 665 8 455
Kassa vid periodens slut  18 539 2 066 7 665

Kassaflödesanalys - koncernen

Årsredovisning 2004-2006
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 Hänförligt till  
 Moderbolagets aktieägare  
  Aktie- Övrigt till-  Balanserat Minoritets- Summa
  kapital* skjutit kapital Reserver resultat intresse eget kapital
      
Ingående balans per 1 januari 2005 994 49 494 0 -31 451 49 19 086
Valutakursdifferenser      
Årets resultat       -16 961    
Summa totalt redovisade intäkter      
 och kostnader    -16 961    
 
Nyemission 19 200 -19 200    
Eget kapital effekt av 
 förvärv av dotterbolag      
 genom nyemission  6 855    
Minoritetsintresse     -49 
Utgående balans per 
 31 december 2005 20 194 37 149 0 -48 412 0 8 931

Ingående balans per 1 januari 2006 20 194 37 149 0 -48 412 0 8 931
Valutakursdifferens  -1 407 -11   
Årets resultat       -30 293    
Summa totalt redovisade intäkter  
 och kostnader  -1 407 -11 -30 293    

Nyemission genom 
 konvertering av konvertibler 552 1 242    
Nyemisson vid rörelseförvärv 12 000 21 600    
Nyemission 8 299 39 833    
Emissionskostnader  -8 453    
Utgående balans per 
 31 december 2006 41 045 89 964 -11 -78 705 0 52 293
      
*Aktiens kvotvärde är 0,10 kronor.      

Förändring av eget kapital - koncernen

Årsredovisning 2004-2006
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Resultaträkning - moderbolaget

   2006-01-01  2005-01-01  2004-01-01
Kkr  2006-12-31 2005-12-31 2004-12-31
  Not   
Rörelsens intäkter mm    
Nettoomsättning 39 0 6 943 7 001
Övriga intäkter 40 277 0 0
Avyttring inkråm Magic House  0 2 826 0
Kostnad sålda varor  0 -3 671 -2 277
Bruttovinst  277 6 098 4 724
     
Marknads- och försäljningskostnader 41 0 -5 049 -2 908
Administrationskostnader 41,42,43,44 -4 271 -2 330 -2 764
Rörelseresultat  -3 994 -1 281 -948
     
Resultat från finansiella investeringar    
Resultat från andelar i koncernföretag 45 -70 179 0 0
Rearesultat försäljning aktier i dotterföretag 46 0 -500 0
Resultat från övriga värdepapper och 
 fordringar som är anläggningstillgångar 47 0 919 2 076
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter  232 1 7
Finansiella kostnader  -1 456 -352 -342
Resultat efter finansiella poster  -75 397 -1 213 793
     
Skatt 48 0 0 0
Årets resultat  -75 397 -1 213 793  

Årsredovisning 2004-2006



50

Kkr  06-12-31 05-12-31 04-12-31
TILLGÅNGAR not

Anläggningstillgångar
Immateriella tillgångar
Varumärken 49 0 0 3 090
     3 090

Maskiner och inventarier    
Inventarier, verktyg och installationer 50 13 0 50
   13 0 50
     
Finansiella tillgångar    
Andelar i koncernföretag 51 147 761 139 340 0
Andelar i intresseföretag  0 0 275
Andra långfristiga värdepappersinnehav  0 0 5
Fordran på svenska dotterföretag 52 0 20 000 0
   147 761 159 340 280
     
Summa anläggningstillgångar  147 774 159 340 3 420
     
Omsättningstillgångar
Varulager m m
Råvaror och förnödenheter  0 0 863
   0 0 863
Kortfristiga fordringar    
Kundfordringar  250 0 1 385
Skattefordran  243 12 34
Övriga fordringar 53 1 150 1 000 211
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  68 0 1 096
   1 711 1 012 2 726
    
Likvida medel  9 575 66 11
     
Summa omsättningstillgångar  11 286 1 078 3 600 
    
SUMMA TILLGÅNGAR  159 060 160 418 7 020

Balansräkning - moderbolaget

Årsredovisning 2004-2006
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Kkr  06-12-31 05-12-31 04-12-31
  Not   
EGET KAPITAL OCH SKULDER    
     
Eget kapital 54   
     
Bundet eget kapital    
Aktiekapital  41 045 20 194 994
Reservfond  151 551 120 142 0
   192 596 140 336 994
Fritt eget kapital    
Balanserat resultat  21 613 13 -779
Årets resultat  -75 397 -1 213 793
   -53 784 -1 200 14

Summa eget kapital  138 812 139 136 1 008
     
     
Avsättningar    
Avsättning skattetvist 55 2 462 1 000 0
   2 462 1 000 0

Summa avsättningar  2 462 1 000 0

Långfristiga skulder    
Konvertibla skuldförbindelser 56 16 666 18 460 0
Övriga skulder till kreditinstitut  0 0 2 000
Lån aktieägare 57 0 1 540 0
   16 666  20 000 2 000
     
Kortfristiga skulder    
Checkräkningskredit  0 0 1 726
Leverantörsskulder  193 55 1 247
Övriga kortfristiga skulder  111 67 19
Upplupna räntor  0 8 0
Upplupna konvertibelräntor  86 95 0
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 58 730 57 1 020
   1 120 282 4 012
     
Summa skulder  17 786 20 282 6 012
     
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  159 060 160 418 7 020

Ställda säkerheter  Inga Inga
Företagsinteckningar    6 000
     
Ansvarsförbindelser  Inga Inga
Borgensförbindelser till förmån för intresseföretag    8 390

Årsredovisning 2004-2006
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   Aktie-  Balanserat Överkurs- Årets
   kapital* Reservfond resultat fond  resultat 
Ingående balans per 1 januari 2005  994 0 -778 0 793
Valutakursdifferens     
Årets resultat          -1 213
Summa totalt redovisade intäkter     
 och kostnader      -1 213 

Nyemission  19 200   120 140 
Omföring av överkursfond i enlighet 
 med ÅRL som trätt i kraft 060101   120 140    -120 140 
Disposition av resultat enligt beslut 
 vid årets årsstämma   2 791  -793
Utgående balans per 31 december 2005  20 194 120 142 13 0 -1 213  

Ingående balans per 1 januari 2006  20 194 120 142 13 0 -1 213
Valutakursdifferenser     
Årets resultat          -75 397
Summa totalt redovisade intäkter      
 och kostnader      - 75 397

Nyemission genom konvertering av konvertibler  552 1 242   
Nyemission vid rörelseförvärv  12 000  21 600  
Nyemission  8 299 39 833   
Emissionskostnader   -8 453   
Disposition av resultat enligt beslut 
 vid årets årsstämma   -1 213   1 213
Lämnade koncernbidrag     
Utgående balans per 31 december 2006  41 045 151 551 21 613 0 -75 397
     
*Aktiens kvotvärde är 0,10 kronor.     

Förändring av eget kapital - moderbolaget

Årsredovisning 2004-2006
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   2006-01-01  2005-01-01 2004-01-01
Kkr  2006-12-31 2005-12-31 2004-12-31
  Not   
Den löpande verksamheten    
Periodens nettoresultat 39 -75 397 -1 213 793
Justeringar för poster som inte
 ingår i kassaflödet 60 61 728 -449 564
Kassaflöde från den löpande verksamheten före  
 förändringar av rörelsekapitalet  -13 669 -1 662 1 357 
 
     
Förändringar av rörelsekapital    
Förändring av varulager  0 863 -757
Förändring av kundfordringar  -250 1 577 1 439
Förändring av övriga kortfristiga fordringar  -476 1 135 -351
Förändring av leverantörsskulder  139 -1 189 -879
Förändring av övriga kortfristiga skulder  2 190 -2 538 -2 960
Kassaflöde från den löpande verksamheten  -12 066 -1 814 -2 151
     
Investeringsverksamheten    
Förvärv av dotterbolag  0 -500 0
Avyttring av aktier i dotterbolag  0 500 0
Avyttring av finansiella tillgångar  0 1 199 2 116
Förvärv av maskiner, inventarier och verktyg  -16 0 0
Avyttringar av maskiner, inventarier & verktyg  0 9 0
Balanserade utvecklingskostnader och immateriella rättigheter 0 2 661 0
Kassaflöde från investeringsverksamheten  -16 3 869 2 116
     
Finansieringsverksamheten    
Upptagna lån  0 1 540 0
Amorteringar lån  -1 540 -2 000 -737
Aktieägartillskott  -25 000 0 0
Långfristig skuld - dotterbolag  0 -20 000 0
Nyemisson - konvertibla skuldebrev  0 18 460 0
Nyemission - aktier  48 131 0 0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten  21 591 -2 000 -737
     
Periodens kassaflöde  9 509 55 -772
Kassa vid periodens början  66 11 783
Kassa vid periodens slut  9 575 66 11

Kassaflödesanalys - moderbolaget
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Tilläggsupplysningar

Allmän information
Koncernen består av moderbolaget Axlon Holding AB (publ.) och dess hel-
ägda dotterföretag Axlon International AB, HGL Hong Kong Ltd, HGL Global 
Ltd och HGL Global DongGuan Ltd samt Axlon Foreign Invest AB (samman-
taget koncernen).
 Bolagen HGL Hong Kong Ltd, HGL Global Ltd, HGL Global DongGuan 
Ltd och Axlon Foreign Invest AB förvärvades per den 15 november 2006 och 
konsolideras i koncernen från och med november månad.
 Axlon International utvecklar, marknadsför och säljer innovativa produkter 
och helhetslösningar inom kontanthantering till kunder på utvalda marknader. 
 HGL erbjuder finmekanisk bearbetning inom svarvning och fräsning med 
hög precision, samt mekaniska och elektriska montage.
 Axlon Foreign Invest AB äger 24,5% av aktierna i HGL Hong Kong Ltd.
 Moderbolaget är ett aktiebolag registrerat med säte i Stockholms stad, 
Stockholms län med adress: Ulvsundavägen 110, 168 67  BROMMA.
 Moderbolaget är listat på First North.

Verksamhetsförändringar 2006
Under 2006 förändrades och växte koncernens verksamhet i och med förvär-
vet av HGL-koncernen i november.
 Sedan dess består Axlon Holding av två operativa affärsområden: Axlon 
som utvecklar och säljer lösningar för säker kontanthantering och HGL som 
med egen fabrik i Kina tillverkar finmekaniska produkter till internationella 
bolag inom industri, telekom och medicinteknik.

Sammanfattning av viktiga redovisningsprinciper
De viktigaste redovisningsprinciperna som tillämpats när denna koncernredo-
visning upprättats anges nedan. Dessa principer har tillämpats konsekvent för 
alla presenterade år, om inte annat anges.

Grund för rapportens upprättande
Från och med den 1 januari 2005 tillämpar koncernen IFRS (International 
Financial Reporting Standards). Koncernredovisningen är upprättad enligt 
ÅRL och IFRS sådana de antagits av EU.
 Koncernredovisningen har upprättats enligt anskaffningsvärdemetoden.
 Moderbolaget har upprättat sin årsredovisning enligt Årsredovisningslagen 
och Redovisningsrådets rekommendationer RR 32 Redovisning för juridisk 
person. RR 32 innebär att moderbolaget i årsredovisningen för den juridiska 
personen skall tillämpa samtliga av EU godkända IFRS och uttalanden så 
långt detta är möjligt inom ramen för årsredovisningslagen, och med hänsyn 
till sambandet mellan redovisning och beskattning.
 Upplysning om sådana IFRS-standarder eller tolkningsuttalanden som 
ännu inte trätt ikraft och som företaget inte tillämpat i årsredovisningen för 
räkenskapsåret 2006.

INFÖRANDE AV NYA REDOVISNINGSPRINCIPER
Vid upprättandet av koncernredovisningen per 31 december 2006 har ett 
flertal standarder och tolkningar publicerats vilka ännu inte trätt ikraft. Nedan 
följer en preliminär bedömning av den påverkan som införandet av dessa 
standarder och uttalanden kan få på Axlons finansiella rapporter:

IAS 1 tillägg – Utformning av finansiella rapporter: Upplysningar om kapital 
Tillägget träder i kraft den 1 januari 2007. Detta tillägg bedöms i dagsläget 
innebära utökade tilläggsupplysningar avseende bl.a. definition av kapital, 
kapitalstruktur och policys för hantering av kapital.

IFRS 7 Finansiella instrument: Upplysningar
Standarden träder i kraft den 1 januari 2007. För Axlon bedöms denna stan-
dard innebära att ytterligare tilläggsupplysningar måste lämnas.

IFRS 8 Operativa segment*
Standarden träder i kraft den 1 januari 2009 och gäller för räkenskapsår som 
påbörjas fr.o.m. detta datum. Standarden behandlar indelningen av företa-

gets verksamhet i olika segment. Enligt standarden ska företaget ta utgångs-
punkt i den interna rapporteringens struktur och bestämma rapporteringsbara 
segment efter denna struktur. Axlons preliminära bedömning är att inga ytter-
ligare segment kommer att presenteras i årsredovisningen 2009.

IFRIC 7 Tillämpning av inflationsjusteringsmetoden enligt IAS 29 Redovisning 
i höginflationsländer
Tolkningsuttalandet träder i kraft den 1 mars 2006 och gäller för räkenskaps-
år som påbörjas efter den 1 mars 2006. Koncernen har för närvarande inte 
verksamhet i några länder där övergång till höginflationsredovisning är aktuell. 

IFRIC 10 Delårsrapportering och nedskrivningar*
Tolkningsuttalandet träder i kraft den 1 november 2006 och gäller för räken-
skapsår som börjar efter detta datum. I tolkningen slås fast att nedskrivning 
i en tidigare delårsrapport inte kan återföras i en följande rapport för del- eller 
helår. Koncernen kommer att tillämpa IFRIC 10 från och med den 1 januari 
2007 men detta förväntas inte ha någon inverkan på koncernens räkenskaper.

IFRIC 11 IFRS 2 Återköp av egna aktier och transaktioner mellan koncernbolag*
Tolkningsuttalandet träder i kraft den 1 mars 2007 och gäller för räkenskaps-
år som påbörjas efter detta datum. Tolkningen klargör hanteringen avseende 
klassificeringen av aktierelaterade ersättningar där bolaget återköper aktier för 
att reglera sitt åtagande, samt redovisningen av optionsprogram i dotterbolag 
som tillämpar IFRS. Koncernen kommer att tillämpa IFRIC 11 från och med 
den 1 januari 2008 men detta förväntas inte ha någon inverkan på koncer-
nens räkenskaper.

* Dessa standarder/tolkningar är ej antagna av EU vid denna tidpunkt

Segmentsrapportering
En rörelsegren är en grupp tillgångar och verksamheter som tillhandahåller 
produkter eller tjänster som är utsatta för risker och möjligheter som skiljer sig 
från vad som gäller för andra rörelsegrenar. Geografiska områden tillhandahål-
ler produkter eller tjänster inom en ekonomisk miljö som är utsatt för risker och 
möjligheter som skiljer sig från vad som gäller för andra ekonomiska miljöer.
  Koncernens verksamhet är primärt uppdelad i två rörelsegrenar: Axlon och 
HGL. Den sekundära uppdelningen görs i försäljning på geografiska markna-
der.
 
Dotterföretag
Dotterföretag är alla de företag där koncernen har rätten att utforma finansiel-
la och operativa strategier på ett sätt som vanligen följer med ett aktieinnehav 
uppgående till mer än hälften av rösträtterna. Dotterföretag inkluderas i kon-
cernredovisningen från och med den dag då det bestämmande inflytandet 
överförs till koncernen. De exkluderas ur koncernredovisningen från och med 
den dag då det bestämmande inflytandet upphör.
 Förvärvsmetoden används för redovisning av koncernens förvärv av dot-
terföretag. Anskaffningskostnaden för ett förvärv utgörs av verkligt värde 
på tillgångar som lämnats som ersättning, emitterade egetkapitalinstrument 
och uppkomna eller övertagna skulder per överlåtelsedagen, plus kostnader 
som är direkt hänförbara till förvärvet. Identifierbara förvärvade tillgångar och 
övertagna skulder och eventualförpliktelser i ett företagsförvärv värderas 
inledningsvis till verkliga värden på förvärvsdagen, oavsett omfattning av 
eventuellt minoritetsintresse. Det överskott som utgörs av skillnaden mellan 
anskaffningsvärdet och det verkliga värdet på koncernens andel av identifier-
bara förvärvade nettotillgångar redovisas som goodwill.
 Koncerninterna transaktioner och balansposter samt orealiserade vinster 
på transaktioner mellan koncernföretag elimineras. Även orealiserade förluster 
elimineras, om inte transaktionen utgör ett bevis på att ett nedskrivnings-
behov föreligger för den överlåtna tillgången. Redovisningsprinciperna för 
dotterföretag har i förekommande fall ändrats för att garantera en konsekvent 
tillämpning av koncernens principer.
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Omräkning av utländsk valuta
Poster som ingår i de finansiella rapporterna för de olika enheterna i koncer-
nen är värderade i den valuta som används i den ekonomiska miljö där res-
pektive företag huvudsakligen är verksamt (funktionell valuta). I koncernredo-
visningen används svenska kronor (kr), som är Moderföretagets funktionella 
valuta och rapportvaluta.
 Transaktioner i utländsk valuta omräknas till den funktionella valutan enligt 
de valutakurser som gäller på transaktionsdagen. Valutakursvinster och för-
luster som uppkommer vid betalning av sådana transaktioner och vid omräk-
ning av monetära tillgångar och skulder i utländsk valuta till balansdagens 
kurs, redovisas i resultaträkningen. 
 Omräkningsdifferenser för icke-monetära finansiella tillgångar och 
skulder redovisas som en del av verkligt värde-vinster/-förluster. 
Omräkningsdifferenser för icke-monetära finansiella tillgångar och skulder 
såsom aktier som värderas till verkligt värde via resultaträkningen, redo-
visas i resultaträkningen som en del av verkligt värde-vinster/-förluster. 
Omräkningsdifferenser för icke-monetära finansiella tillgångar såsom aktier 
klassificeras som finansiella tillgångar som kan säljas, förs till reserven för till-
gångar som kan säljas, vilken ingår i posten Reserver eget kapital.
 Resultat och finansiell ställning för alla koncernföretag (av vilka inget har en 
höginflationsvaluta som funktionell valuta) som har en annan funktionell valuta 
än rapportvalutan, omräknas till koncernens rapportvaluta enligt följande:
a) tillgångar och skulder för var och en av balansräkningarna omräknas till 
balansdagens kurs
b) intäkter och kostnader för var och en av resultaträkningarna omräknas till 
genomsnittlig valutakurs (såvida inte denna genomsnittliga kurs är en rimlig 
approximation av den ackumulerade effekten av de kurser som gäller på 
transaktionsdagen, i vilket fall intäkter och kostnader omräknas till transak-
tionsdagens kurs), samt
c) alla valutakursdifferenser som uppstår redovisas som en separat del av 
eget kapital.

Goodwill och justeringar av verkligt värde som uppkommer vid förvärv av en 
utlandsverksamhet behandlas som tillgångar och skulder hos denna verk-
samhet och omräknas till balansdagens kurs.

Immateriella anläggningstillgångar
Goodwill
Goodwill utgörs av det belopp varmed anskaffningsvärdet överstiger det 
verkliga värdet på koncernens andel av det förvärvade dotterföretagets/
intresseföretagets identifierbara nettotillgångar vid förvärvstillfället. Goodwill 
på förvärv av dotterföretag redovisas som immateriella tillgångar. Goodwill 
vid förvärv av intresseföretag ingår i värdet på innehav av intresseföretag. 
Goodwill testas årligen för att identifiera eventuellt nedskrivningsbehov och 
redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade nedskrivningar. 
Vinst eller förlust vid avyttring av en enhet inkluderar kvarvarande redovisat 
värde på den goodwill som avser den avyttrade enheten. Goodwill fördelas 
på kassagenererande enheter vid prövning av eventuellt nedskrivningsbehov.

Forsknings- och utvecklingskostnader
Utvecklingskostnader aktiveras i balansräkningen endast när tillgången är 
identifierbar, kontroll innehas över tillgången och att den förväntas ge fram-
tida ekonomiska fördelar. I bolaget redovisas utgifter för utveckling som 
immateriell tillgång, utöver de allmänna kraven angivna ovan, endast under 
förutsättning att det är tekniskt och finansiellt möjligt att färdigställa tillgången, 
avsikten är och förutsättning finns att tillgången kan användas i verksamheten 
eller säljas, samt kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. I bolagets balansräkning 
är utvecklingskostnaderna upptagna till anskaffningsvärde minus ackumule-
rade avskrivningar och nedskrivningar.
 De planenliga avskrivningarna baseras på ursprungliga anskaffningsvärden. 
Avskrivningarna sker linjärt över tillgångens nyttjandeperiod med start när pro-
dukten är redo att tas i bruk och redovisas som en kostnad i resultaträkningen.

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten  5 år (När produkten är redo att 
 tas i bruk)
Patent 10 år (När produkten är redo att tas i bruk)

Materiella anläggningstillgångar
Anläggningstillgångarna är redovisade till anskaffningskostnad med avdrag 
för planmässiga avskrivningar baserade på en bedömning av tillgångarnas 
nyttjandeperiod.
 Tillkommande utgifter läggs till tillgångens redovisade värde eller redovisas 
som en separat tillgång, beroende på vilket som är lämpligt, endast då det 
är sannolikt att de framtida ekonomiska förmåner som är förknippade med 
tillgången kommer att komma koncernen tillgodo, och tillgångens anskaff-
ningsvärde kan mätas på ett tillförlitligt sätt. Alla andra former av reparationer 
och underhåll redovisas som kostnader i resultaträkningen under den period 
de uppkommer.
 De planenliga avskrivningarna baseras på ursprungliga anskaffningsvärden. 
Avskrivningarna sker linjärt över tillgångens nyttjandeperiod och redovisas 
som en kostnad i resultaträkningen.

Maskiner och andra tekniska anläggningar 5 år 
Inventarier, verktyg och installationer  5 år

Nedskrivningar
Tillgångar som har en obestämd nyttjandeperiod, och som inte tagits i bruk, 
skrivs inte av utan prövas årligen avseende eventuellt nedskrivningsbehov. 
Tillgångar som skrivs ned bedöms med avseende på värdeminskning när-
helst händelser eller förändringar i förhållanden indikerar att det redovisade 
värdet kanske inte är återvinningsbart. En nedskrivning görs med det belopp 
med vilket tillgångens redovisade värde överstiger dess återvinningsvärde. 
Återvinningsvärdet är det högre av en tillgångs verkliga värde minskat med 
försäljningskostnader och nyttjandevärdet. Vid bedömning av nedskrivnings-
behov, grupperas tillgångar på de lägsta nivåer där det finns separata identi-
fierbara kassaflöden (kassagenererande enheter).

Omsättningstillgångar
Varulager
Varulagret redovisas till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsälj-
ningsvärdet. Anskaffningsvärdet fastställs med användning av först in, först 
ut-metoden (FIFU). Anskaffningsvärdet för färdiga varor och pågående 
arbeten består av formgivningskostnader, råmaterial, direkt lön, andra 
direkta kostnader och andra hänförbara indirekta tillverkningskostnader 
(baserade på normal tillverkningskapacitet). Lånekostnader ingår inte. 
Nettoförsäljningsvärdet är det uppskattade försäljningspriset i den löpande 
verksamheten, med avdrag för tillämpliga rörliga försäljningskostnader.

Kundfordringar
Kundfordringar är icke-derivata finansiella tillgångar med fastställda eller fast-
ställbara betalningar som inte är noterade på en aktiv marknad. Utmärkande 
är att de uppstår när koncernen tillhandahåller pengar, varor eller tjänster 
direkt till en kund utan avsikt att handla med uppkommen fordran. Samtliga 
kundfordringar förfaller inom 12 månader och ingår därmed i omsättningstill-
gångar.

Kundfordringar värderas till det belopp varmed de förväntas inflyta.

Likvida medel
I likvida medel ingår kassa, banktillgodohavanden och övriga kortfristiga 
placeringar med förfallodag inom tre månader samt checkräkningskredit. 
I balansräkningen redovisas checkräkningskredit som upplåning bland 
Kortfristiga skulder.
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Upplåning
Upplåning redovisas inledningsvis till verkligt värde, netto efter transaktions-
kostnader.

Ersättningar till anställda
Avgiftsbaserade pensioner:
Bolagets förpliktelse för varje period utgörs av de belopp som bolaget 
ska bidra med för den aktuella perioden. Följaktligen krävs inga aktuariella 
antaganden för att beräkna förpliktelsen eller kostnaden, och det finns inga 
möjligheter till några aktuariella vinster eller förluster. Förpliktelsen beräknas 
utan diskontering, utom i de fall den inte i sin helhet förfaller till betalning inom 
tolv månader efter utgången av den period, under vilken de anställda utfört 
de relaterade tjänsterna.
 Bolagets pensionspremier till anställda betalas till separat juridisk enhet 
och bolaget har därmed inga förpliktelser gentemot de anställda.

Avsättningar
En avsättning redovisas för en befintlig förpliktelse som en följd av en inträffad 
händelse, och det är troligt att ett utflöde av resurser kommer att krävas för 
att reglera förpliktelsen, samt att en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan 
göras.
 Avsättning har gjorts i moderbolaget Axlon Holding för pågående skat-
tetvist med Skatteverket angående moms. Skatteverket hävdar att Axlon 
Holding AB under perioden december 2005 till augusti 2006 varit ett renodlat 
holdingbolag och därmed inte bedrivit momspliktig verksamhet. Bolaget har 
tagit hjälp av Ernst & Young för att överklaga Skatteverkets beslut. Frågan lig-
ger nu hos Länsrätten. Tvistebeloppet uppgår till 1 158 984 SEK.
 Sedan föregående år finns en avsättning på 1 000 000 SEK. Bakgrunden 
är en tvist med Skatteverket som uppkom i och med skatterevision i dåva-
rande Magic House AB för taxeringsåren 2002, 2003 och 2004. I händelse 
av att tvisten avgörs till Skatteverkets favör så skall den tillkommande skatten 
(inkl skattetillägg och ränta) erläggas av Magic House Försäljnings AB. En 
fordran på Magic House Försäljnings AB på motsvarande belopp finns under 
Övriga Fordringar.

Intäkter
Intäktsredovisning sker i resultaträkningen när det är sannolikt att de framtida 
ekonomiska fördelarna kommer att tillfalla bolaget, och dessa fördelar kan 
beräknas på ett tillförlitligt sätt. Intäkterna inkluderar endast det bruttoinflöde 
av ekonomiska fördelar som företaget erhåller eller kan erhålla för egen räk-
ning. Inkomst vid varuförsäljning redovisas som intäkt då bolaget till köparen 
har överfört de väsentliga riskerna och förmånerna som är förknippade med 
varornas ägande, och bolaget inte heller utövar någon reell kontroll över de 
varor som sålts. Intäkterna redovisas till det verkliga värdet av vad som erhål-
lits eller kommer att erhållas med avdrag för lämnade rabatter. 
 Intäkter från royalty periodiseras i enlighet med den aktuella överenskom-
melsens ekonomiska innebörd.

Leasing
Leasing där en väsentlig del av riskerna och fördelarna med ägandet behålls 
av leasegivaren klassificeras som operationell leasing. Betalningar som görs 
under leasingperioden (efter avdrag för eventuella incitament från leasegiva-
ren) kostnadsförs i resultaträkningen linjärt över leasingperioden.
 För närvarande har koncernen ett leasingavtal. Avtalet är på en företagsbil 
för Axlon International AB.

Finansiella tillgångar och skulder
Bolagets finansiella tillgångar redovisas till nominella belopp, bokförda värden 
bedöms vara en god approximation till verkligt värde.

Finansiell riskhantering
En koncern utsätts vanligtvis genom sin verksamhet för en mängd olika 

finansiella risker: marknadsrisk (inklusive valutarisk, ränterisk och prisrisk), 
kreditrisk, likviditetsrisk och kassaflödesrisk.
 Koncernen verkar internationellt och utsätts för valutarisker som uppstår 
från olika valutaexponeringar, framför allt avseende kinesiska Yuan, Hong 
Kong-dollar och US-dollar. Valutarisk uppstår genom framtida affärstransak-
tioner, redovisade tillgångar och skulder samt nettoinvesteringar i utlands-
verksamheter.
 Ränterisken för Axlon International begränsas till det externa lånet från 
ALMI om 1,3 msek. En ökning av räntan med 1 procent på detta lån skulle 
medföra en ökad kostnad med 13 000 kr årligen. De konvertibla skuldebre-
ven i Axlon Holding löper med fast ränta.

Koncernledningen har bedömt att koncernen för närvarande inte skall göra 
några valutasäkringar.

Finansiella intäkter
Finansiella intäkter redovisas i den period de uppkommer.

Fordringar och skulder
Fordringar och skulder är redovisade till det belopp varmed de beräknas 
inflyta resp. betalas.

Väsentliga antaganden och bedömningar
Dotterföretaget Axlon International är att betrakta som ett utvecklingsbolag. 
Under senare år har Axlon arbetat med att ta fram sin produkt AxlonRS för 
effektiv och säker kontanthantering i butik, post och bank. Under utveckling-
en av produkten balanseras utgifterna för utvecklingsarbetet, vilket inkluderar 
såväl material som konsulter. Under 2004 kostnadsbokfördes konsultkost-
naderna. Under 2006 har kostnaderna tagits direkt över resultaträkningen då 
produkten anses ha uppnått den nivån att kostnader för utveckling inte längre 
skall balanseras.
 En värdering har vid årsskiftet gjorts för att säkerställa det bokförda vär-
det av de immateriella tillgångarna. Utgångspunkten för beräkningarna har 
varit att diskontera framtida beräknade kassaflöden, som de balanserade 
utvecklingskostnaderna förväntas generera. Beräkningarna har utgått från att 
produkten börjar säljas under år 2007. Vid beräkningarna har en genomsnitt-
lig vägd kapitalkostnad (WACC) om 12% använts. Värderingen visar att det 
verkliga värdet av de immateriella tillgångarna överstiger det bokförda värdet.
 Vid det nyligen (november 2006) genomförda förvärvet av HGL uppstod en 
goodwill. Bedömningen är att det inte finns någon anledning till varken upp- 
eller nedskrivning av denna.

Förvärv av HGL
Den 15 november 2006 förvärvades samtliga aktier i den kinesiska verk-
stadskoncernen HGL Hong Kong Ltd. HGL Hong Kong Ltd äger samtliga 
aktier i HGL Global Ltd samt HGL Global Dong Guan Ltd. HGL konsolideras i 
koncernen från och med den 1 november 2006.
Köpeskillingen bestod av 120 miljoner nyemitterade aktier i Axlon Holding AB. 
Aktierna i HGL har bokförts som apportegendom i Axlon Holdings balansräk-
ning. Genom apportemissionen har aktiekapitalet i Axlon Holding ökat med 
12 MSEK och det egna kapitalet med 33,6 MSEK.

Nya ägare
I samband med apportemissionen förändrades Axlon Holdings ägarstruktur. 
HGL:s tidigare ägare erhöll 120 miljoner nyemitterade aktier i Axlon Holding 
och blev därigenom ägare till cirka 29 procent av kapital och röster i Axlon 
Holding.

HGL
HGL har sedan starten 2001 byggts upp under svensk ledning och växer 
kraftigt med god lönsamhet. Bolaget hade 274 medarbetare den 31 decem-
ber 2006. Omsättningen blev 40 MSEK för helåret 2006. Axlon Holding kon
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soliderade HGL från och med den 1 november. Omsättningen för november 
och december blev 8 MSEK med ett nettoresultat på drygt 1 MSEK. En stark 
efterfrågan bland främst industri- och medicinteknikbolag i Europa och USA 
borgar för en fortsatt snabb tillväxt.
 Produktionen och monteringen vid HGL:s fabrik är av mycket hög kvalitet 
och verksamheten är certifierad enligt ISO 9001:2000.
Förvärvet skapar möjlighet att inom koncernen tillverka hela eller delar av 
dotterbolaget Axlons kontanthanteringssystem AxlonRS. Detta innebär bland 
annat bättre kontroll av inköps- och tillverkningsprocessen, vilket ger högre 
kvalitet och kostnads-effektivitet i produktion och kundleveranser.
Förvärvet tillför koncernen en snabbväxande rörelse med långsiktigt stabil 
och god lönsamhet samt hög tillväxt-potential. Målsättningen är att utöka den 
maskinella kapaciteten i fabriken för att kunna expandera och öka omsätt-
ningen och förbättra avkastningen. HGL planerar även att vidareutveckla 
affärskonceptet mot en bredare sourcingverksamhet med fler tjänster och 
tillverkningsområden. Detta ger HGL möjlighet att ta ett större ansvar för kun-
dernas hela tillverknings- och logistikprocess i Kina. Med ett väl utvecklat nät 
av underleverantörer för bland annat ytbehandling, formgjutning av plast och 
aluminium samt ytmontering av kretskort är HGL en komplett leverantör inom 
komponent- och modultillverkning.

Konvertibler
Vid balansdagen den 31 december 2006 fanns utestående konvertibla skul-
debrev för sammanlagt 16 665 591 kronor, motsvarande 52 906 638 aktier. 
 De konvertibla skuldebreven löper med en årlig ränta på 7,5 procent. 
Konvertering kan ske mellan den 1 januari 2006 och 31 december 2010. 
Konverteringskursen är 31,5 öre. 
 Om samtliga vid årsskiftet utestående konvertibla skuldebrev konverteras 
till aktier kommer 52 906 638 stycken nya aktier att emitteras. Det totala 
antalet aktier i bolaget kan därmed komma att öka till 463 355 328 stycken. 
 Enligt IAS 39 skall konvertibla skuldebrev hänföras till dels skulder och dels 
eget kapital. Verkligt värde på skulddelen, inkluderad i långfristiga skulder, 
skall beräknas med användningen av en marknadsränta för motsvarande 
icke-konvertibla skuldebrev. Resterande belopp, som representerar värdet på 
egetkapitaldelen, skall inkluderas i eget kapital i posten övriga reserver, redo-
visat efter avdrag för uppskjuten skatt.
 Bolagets bedömning är att marknadsräntan vid eventuell upplåning för 
koncernen skulle sammanfalla med räntan på de konvertibla skuldebreven, 
dvs 7,5%. Således redovisas hela beloppet på de konvertibla skuldebreven 
under långfristiga skulder.

Moderbolagets redovisningsprinciper
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om 
inget annat anges nedan.

Anläggningstillgångar
Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och 
beräknad ekonomisk livslängd. Nedskrivning sker vid bestående värdened-
gång.

Följande avskrivningstider tillämpas:
Immateriella anläggningstillgångar
Varumärken 10 år
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer 5 år

Nedskrivningar
De redovisade värdena för bolagets tillgångar kontrolleras vid varje balansdag 
för att utröna om det finns någon indikation på nedskrivningsbehov. Om 
någon sådan indikation finns, beräknas tillgångens återvinningsvärde som det 
högsta av nyttjandevärdet och nettoförsäljningsvärdet. Nedskrivning görs om 
återvinningsvärdet understiger det redovisade värdet.
 En värdering har vid årsskiftet gjorts för att säkerställa det bokförda värdet 
av de immateriella tillgångarna. Värderingen har gjorts genom att diskontera 
framtida kassaflöden, som de immateriella tillgångarna förväntas generera. 
Värderingen visar att det verkliga värdet av de immateriella tillgångarna över-
stiger det bokförda värdet.

Varulager
Varulagret redovisas till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsälj-
ningsvärdet. Anskaffningsvärdet fastställs med användning av först in, först 
ut-metoden (FIFU). 

Aktier i dotterföretag
Aktier i dotterföretag redovisas till anskaffningsvärde, vilket överensstämmer 
med verkligt värde på anskaffningsdagen.

Intäkter
Intäktsredovisning sker i resultaträkningen när det är sannolikt att de framtida 
ekonomiska fördelarna kommer att tillfalla bolaget och dessa fördelar kan 
beräknas på ett tillförlitligt sätt. Intäkterna inkluderar endast det bruttoinflöde 
av ekonomiska fördelar som företaget erhåller eller kan erhålla för egen räk-
ning. Inkomst vid varuförsäljning redovisas som intäkt då bolaget till köparen 
har överfört de väsentliga riskerna och förmånerna som är förknippade med 
varornas ägande, och bolaget inte heller utövar någon reell kontroll över de 
varor som sålts. Intäkterna redovisas till det verkliga värdet av vad som erhål-
lits eller kommer att erhållas med avdrag för lämnade rabatter. Ersättningen 
erhålls i likvida medel och intäkten utgörs av ersättningen.

Finansiella intäkter
Finansiella intäkter redovisas i den period de uppkommer.

Fordringar och skulder
Fordringar och skulder är redovisade till det belopp varmed de beräknas 
inflyta resp. betalas.

Föreslagna ändringar på årsstämman
Styrelsen avser på årstämman den 9 maj 2007 föreslå stämman namnbyte 
på  moderbolaget till Axlon Group AB.
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Not 1   Nettoomsättning per affärsområde

  2006 2005 2004
Axlon* 0 0 0
HGL** 8 355 0 0
  8 355 0 0

*Under året har utvecklingsarbetet fortsatt med Axlon Recycling System (AxlonRS). Bolaget har 
påbörjat fösäljningen i första kvartalet 2007. 
**HGL konsoliderades den 1 november 2006. Omsättningen är därmed för  november - december 
2006.

Not 2   Övriga intäkter

  2006 2005 2004
Royaltytintäker* 150 0 0
Tillfällig uthyrning av personal 123 0 0
Valutakursvinst 2 0 0
  275 0 0

*Royaltyintäkter erhålls från tidigare avyttrad verksamhet. Royaltyintäkter erhålls fram till 2007-12-31.

Not 3   Segmentinformation

Primärt är Koncernen uppdelad i två affärsområden:   

Axlon   
HGL   

Segmentens resultat för räkenskapsåret 2006 framgår nedan:
  
Kkr Axlon HGL Ofördelat Koncernen
RESULTATRÄKNING 2006-01-01 2006-11-01 2006-01-01 2006-01-01
Affärsområde 2006-12-31 2006-12-31  2006-12-31 2006-12-31
Rörelsens intäkter mm
Nettoomsättning 0 8 355 0 8 355
Övriga intäkter 275 0 0 275
Kostnad sålda varor 0 -4 718 -1 114 -5 832
Bruttovinst 275 3 637 -1 114 2 798

Rörelsens kostnader -25 522 -2 801 -3 707 -32 030
Rörelseresultat -25 247 836 -4 821 -29 232

Finansiella intäkter och 
 kostnader -29 207 -1 239 -1 061
Resultat efter
 finansiella poster -25 276 1 043 -6 060 -30 293

Skatt 0 0 0 0
PERIODENS RESULTAT -25 276 1 043 -6 060 -30 293

Sekundärt har affärsområdet HGL försäljning inom tre geografiska områden: 

Nettoomsättning per geografisk marknad 2006 2005 2004
USA 953 0 0
Europa 5 413 0 0
Asien 1 989 0 0
  8 355 0 0

Not 4   Medeltal anställda, löner, andra ersättningar och sociala kostnader

  2006 2005 2004
Medelantalet anställda med fördelning
på kvinnor och män uppgår till    
 Kvinnor 93 2 2 
  Män 181 13 11
Totalt 274 15 13 

Löner och ersättningar uppgår till:
 Styrelsen & VD 1 650 867 1 009
 – varav bonus till VD 324 51 0
 Övriga anställda 6 486 3 798 3 786
Totala löner och ersättningar 8 136 4 665 4 795
 Sociala kostnader enligt lag och avtal 2 610 1 678 1 697
 Pensionskostnader 821 646 570
  – varav pension till VD 126 116 0
Totala löner, ersättningar, sociala kostnader
 och pensionskostnader 11 567 6 989 7 062

Årets sjukfrånvaro uppgick till sammanlagt 0,0% av den totala ordinarie arbetstiden, varav 0 % 
avser sammanhängande sjukfrånvaro på 60 dagar eller mer.  
 Av styrelsen och ledande befattningshavare är 0 % kvinnor.  
 Verkställande Direktören, Bengt Sareyko, avgick i oktober men behöll sin lön hela året. VD har 
haft en fast grundlön om 70.000:-/månad. Därtill har bonus utgått med maximalt 27.000:-/månad. VD 
har haft pensionsavsättning med 15 % av månandslönen inkl. eventuell bonus. Uppsägningstiden för 
VD var sex månader. Peter Fischer tillträdde som VD 7 november på konsultbasis, och har via sitt 
företag Svärdet AB fakturerat 230.000 kr från tillträdet. Peter Fischer kommer from 1 maj att vara 
anställd som VD av Axlon Holding.

Not 5   Avskrivningar, nedskrivningar och utrangeringar

  2006 2005 2004
Produktion, kostnad sålda varor
Avskrivningar -273 0 0
Summa produktion -273 0 0

Utveckling
Avskrivningar -5 551 172 59
Nedskrivningar  0 6 856 0
Utrangeringar -142 0 2 215
Summa utveckling -5 693 7 028 2 274

Administration
Avskrivningar -313 181 162
Utrangeringar -3 0 0
Summa administration -316 181 162 

Not 6   Rörelsens kostnader

  2006 2005 2004
Konsultarvode 4 973 339
Materialutveckling 2 683 107
Avsättning skattetvist 1 462 0
Lokalkostnader 946 905
Datortillbehör / program 262 249
Kontorsomkostnader 283 141
Reskostnader 380 275
Befarade kundförluster 563 0
Reklam och PR inkl mässor 205 118
Övriga försäljningskostnader 95 97
Förvaltningskostnader 727 105
Frakt & transporter och import tull 209 71
Övriga kostnader 1 488 395
  14 276 2 802
Närstående transaktioner under 2006
Bolaget hyr sina lokaler på marknadsmässiga villkor av Axtronic AB, som ägs av Sven-Aage 
Bengtson. Axtronic AB  har fakturerat koncernen 808 133 SEK för 2006 års hyra.
 VD och styrelseledamoten Peter Fischers bolag Svärdet AB har under hösten anlitats som 
konsult, bland annat med anledning av förvärvet av HGL Hong Kong Ltd. Peter Fischer blev VD 
för Axlon Holding den 7 november, men är inte anställd av bolaget, utan fakturerar via Svärdet AB. 
Den totala ersättningen till Svärdet AB för 2006 uppgick till 284 559 SEK. Peter Fischer kommer 
under våren att anställas av bolaget.
 Styrelseledamoten i Axlon International AB och HGL Hong Kong Ltd Stefan Oldén har genom 
sitt konsultbolag SAM Oldén Consulting AB fakturerat Axlon Holding 72 440 SEK för diverse kon-
sultinsatser.

Not 7   Upplysning om revisorns arvode och kostnadsersättning

  2006  2005 2004
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
Revisionsuppdrag Axlon Holding from 1/11-05 314 45 0
Revisionsuppdrag Axlon International AB 30 0 0
Övriga uppdrag 20 0 0

KPMG AB
Revisionsuppdrag Axlon International AB 8 46 0

John Lo & Company
Revsionsuppdrag HGL Hong Kong Ltd 20 0 0

Guangdong ZhengLiang Certified Public Accountants
Revisionsuppdrag HGL Global Dong Guan Ltd 35 0 0

Deloitte & Touche AB
Revision 0 0 60
Övriga uppdrag 0 3 20

Amilon Johan, revision och konsult AB
Revisionsuppdrag Axlon Holding tom 31/10-05 0  44 30
Summa 427 138 30

Noter
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Med revisionsuppdrag avses granskningen av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens 
och verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer bolagets 
revisorer att utföra, samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan 
granskning eller genomförande av sådana övriga arbetsuppgifter. 
 Vid extra bolagsstämma den 20 oktober 2005 valdes Magnus Brändström till revisor 
och Magnus Thorling till revisorssuppleant. Båda är auktoriserade revisorer från Öhrlings 
PricewaterhouseCoopers. Revisorerna omvaldes vid årsstämman 2006.
 Övriga uppdrag har utförts av Deloitte, vilka var revisorer i Axlon International AB fram till 
bolagsstämman den 9 maj 2005.

Not 8   Ränteintäkter och liknande resultatposter

  2006  2005 2004
Ränteintäkter 258 26 22
Valutakursvinst 293 0 0
Övriga finansiella intäkter 5 0 0
  556 26 22

Not 9   Räntekostnader och liknande resultatposter

  2006  2005 2004
Räntekostnader ALMI-lån 55 52 52
Räntekostnader lån från aktieägare 163 8 277
Räntekostnader konvertibellån  1 250 1 017 0
Övriga finansiella kostnader 149 2 11
  1 617 1 079 340

Not 10   Skatt

Axlon Holding AB har i 2006 års taxering ett ackumulerat underskott av näringsverksamhet (upp-
skjuten skattefordran på underskottsavdrag) om 3 380 930 kronor. Axlon International AB har i 
2006 års taxering ett underskott av näringsverksamhet (uppskjuten skattefordran på underskotts-
avdrag) om 53 207 492 kronor.
 HGL-bolagen i Hong Kong (HGL Hong Kong Ltd samt HGL Golbal Ltd) gjorde under 2006 
en sammanlagd vinst på 2 418 290 HKD. Den 1 januari 2006 trädde de så kallade CFC-reglerna 
(Controlled Foreign Company) ikraft, vilka innebär att om vinsterna uppkommit i ett CFC-land 
(dit räknas Hong Kong) skall vinsten beskattas i moderbolaget i Sverige. Den uppkomna vinsten 
i HGL-bolagen i Hong Kong kommer att dras mot de uppkomna ackumulerade underskotten i 
Axlon Holding.

Not 11   Resultat från avvecklade verksamheter

  2006  2005 2004
Försäljningsintäkter avvecklade verksamhetsgrenar 0 7 508 9 463
– växlare 0 5 828 6 015
– myntrullar 0 1 581 1 412
– tillbehör myntrullar + växlare 0 99 92
Axlon service partner 0 0 1 944
Kostn. avvecklade verksamhetsgrenar 
 & Axlon ServicePartner 0 -7 743 -9 094
Vinst före skatt på avvecklade verksamhetsgrenar 0 -235 369

Skatt 0 0 0
Vinst efter skatt på avvecklade verksamhetsgrenar 0 -235 369

Resultat vid avveckling av verksamhetsgrenar 0 1 371 0
Summa 0 1 136 369

Kassaflöde från avvecklade verksamheter 2006  2005
Resultat från avvecklade verksamhetsgrenar 0 -235 369
Resultat från avvecklade Axlon ServicePartner AB 0 0 0
Kassaflöde från den löpande verksamheten 0 -235 369

Avyttring av nettotillgångar 0 1 371 0
Kassaflöde från investeringsverksamheten 0 1 371 0

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 0 0
Summa kassaflöde från avvecklade verksamheter 0 1 136 369

Not 12   Resultat per aktie

Under 2006 har aktier emitterats i tre olika omgångar. Den första i februari genom konvertering av 
konvertibler, vilken innebar 5 520 750 stycken nyemitterade aktier. Den andra genom företräde-
semission i juni, vilken innebar 82 985 340 stycken nya aktier. Den tredje genom apportemission 
(HGL), vilken gav 120 000 000 stycken nya aktier. Sammanlagt har 208 506 090 nya aktier emit-
terats under året. Vid årets slut var antalet aktier i bolaget 410 448 690 stycken.

Not 13*   Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten

  2006  2005 2004
Ingående anskaffningsvärden 24 934 15 745 16 498
Inköp 0 9 189 1 462
Utrangering 0 0 -2 214
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden  24 934  24 934 15 746

Ingående avskrivningar enligt plan 0 0 0
Årets avskrivningar enligt plan -4 987 0 0
Utgående ackumulerade avskrivningar  -4 987  0 0
Utgående planenligt restvärde 19 947 24 934 15 745
    
Under 2006 har inga utgifter för utvecklingsarbeten balanserats. För 2005 balanserades utgifter 
för materialutveckling och konsulter relaterade till utvecklingen av AxlonRS för 9 188 582 kronor. 
Planenliga avskrivningar har påbörjats under 2006. Den planenliga avskrivningstiden är 5 år.

Not 14*   Patent

  2006  2005 2004
Ingående anskaffningsvärden 3 398 2 943 4 382
Inköp 261 457 756
Avyttring vid försäljning av verksamhetsgren 0 -2 0
Uppgörelse beträffande patenträttigheter 0 0 -2 195
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden  3 659  3 398 2 943

Ingående avskrivningar enligt plan 0 0 0
Årets avskrivningar enligt plan -365 0 0
Utgående ackumulerade avskrivningar  -365  0 0
Utgående planenligt restvärde 3 294 3 398 2 943

Under året har planenliga avskrivningar på patenten påbörjats. Den planenliga avskrivningstiden är 
10 år.   

Not 15*   Koncernmässig Goodwill

  2006  2005 2004
Ingående anskaffningsvärden 0 43 0
Förvärvad Goodwill Axlon Service partner AB 0 0 43
Förvärvad Goodwill Magic House Försäljnings AB 0 6 856 0
Förvärvad Goodwill HGL 18 167 0 0
Förvärvad Goodwill Axlon Foreign Invest AB 3 226 0 0
Försäljning 0 -43 0
Valutkursdifferens  -754 0 0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden  20 639  6 856 43

Nedskrivning Goodwill Magic House Försäljnings AB 0 -6 856 0
Utgående restvärde  20 639  0 43

* En värdering av de immateriella tillgångarna har gjorts genom att diskontera framtida beräknade 
kassaflöden, som de immateriella tillgångarna förväntas generera. Värderingen visar att det verkliga 
värdet av de immateriella tillgångarna överstiger det bokförda värdet.

Nedskrivningen av Goodwill rörande Magic House Försäljnings AB beror på att verksamheten 
avyttrades under november 2005.

Not 16   Maskiner och inventarier

Maskiner och andra tekniska anläggningar 2006 2005 2004
Ingående anskaffningsvärden 789 226 12
Inköp 98 563 214
Inköp genom förvärv av HGL 11 083 0 0
Avyttringar (utrangering) -247 0 0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 11 723 789 226

Ingående avskrivningar enligt plan -205 -47 0
Ingående avskrivningar genom förvärv av HGL -4 581 0 0
Återlagda avskrivningar pga avyttringar 108 0 0
Årets avskrivningar enligt plan -376 -158 -47
Utgående ackumulerade avskrivningar  -5 054  -205 -47
Utgående planenligt restvärde 6 669 584 179
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Inventarier, verktyg och installationer 2006 2005 2004
Ingående anskaffningsvärden 977 969 957
Inköp 160 168 102
Inköp genom förvärv av HGL 3 194 0 0
Avyttringar (utrangering) -29 0 -90
Avyttringar vid försäljning av verksamhetsgrenar 0  -160 0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 4 302 977 969

Ingående avskrivningar enligt plan -638 -528 -237
Ingående avskrivningar genom förvärv av HGL -1 337 0 0
Återlagda avskrivningar pga avyttringar 20 86 0
Årets avskrivningar enligt plan -227 -196 -173
Utgående ackumulerade avskrivningar  -2 182  -638 -410
Utgående planenligt restvärde 2 120 339 559

Not 17   Långfristiga fordringar
     
   2006 2005 2004
Förutbetald leasing (servicebil) 19 0 0
  19 0 0

Not 18   Varulager

  2006 2005 2004
Råvarulager 638 0 1 877
Produkter i arbete 1 207 0 0
Färdigvarulager 1 814 0 0
Summa 3 659 0 1 877

Hela varulagret är hänförligt till HGL

Not 19   Kundfordringar

  2006 2005 2004
Kundfordringar 10 309 454 1 191
Osäkra kundfordringar -409 0 0
  9 900 454 1 191
Samtliga kundfordringar per 2006-12-31 är hänförliga till HGL.
Kundfordringarna är redovisade med bruttobelopp. Av kundfordringarna görs bedömningen att 
409 kkr är att betrakta som osäkra.

Not 20   Skattefordran

  2006 2005 2004
Skattekonto hos Skatteverket 247 12 85
  247 12 85

Not 21   Övriga fordringar

  2006 2005 2004
Fordran på CashTech 
 Sweden AB (556072-6589) 581 1 145 0
Fordran på Magic House 
 Försäljnings AB (556666-0147) 1 000 1 000 0
Fordran moms 429 475 671
Depositioner 379 0 0
Fordran emission 0 0 10
Övriga kortfristiga fordringar 1 640 0 119
Summa 4 029 2 620 3 870
 
Fordran på Magic House Försäljnings AB balanseras mot raden ”Avsättning skattetvist” i balans-
räkningen. Se också not 24. Bakgrunden är en tvist med Skatteverket som uppkom i och med 
skatterevision i dåvarande Magic House AB för taxeringsåren 2002, 2003 och 2004. I händelse av 
att tvisten resulterar i Skatteverkets favör så skall den tillkommande skatten (inkl. skattetillägg och 
ränta) erläggas av Magic House Försäljnings AB (556666-0147).     
 
Not 22   Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

  2006 2005 2004
Förutbetalda hyror 85 82 82
Förutbetalda leasingavgifter 13 12 0
Förutbetalda försäkringar 77 74 14
Förutbetalda verktyg 1 042 0 0
Övriga interimsfordringar 182 35 0
  1 399 203 96

Not 23   Likvida medel

  2006 2005 2004
Kassa 12 0 21
Checkräkningskonto 18 527 2 066 7 644
Summa 18 539 2 066 7 655

Not 24   Avsättning skattetvist

  2006 2005 2004
Avseende Magic House 1 000 1 000 0
Avseende ing moms 1 462 0 0
Summa 2 462 1 000 0

Skulden på Magic House Försäljnings AB balanseras mot ”Övriga fordringar – Fordran på Magic 
House ” i balansräkningen – se not 21. Bakgrunden är en tvist med Skatteverket som uppkom i 
och med skatterevision i dåvarande Magic House AB för taxeringsåren 2002, 2003 och 2004. I 
händelse av att tvisten resulterar i Skatteverkets favör så skall den tillkommande skatten (inkl. skat-
tetillägg och ränta) erläggas av Magic House Försäljnings AB (556666-0147). 

Not 25   Konvertibla skuldförbindelser

  2006 2005 2004
Konvertibla skuldförbindelser 16 666 18 460 0
Summa 16 666 18 460 0
    
Löper med 7,5 procent ränta. Ränteförfallodag årligen den 7 december. Konverteringstid 1 januari 
2006 till och med 31 december 2010. Konverteringskurs 31,5 öre.
 Då det även finns lån till närstående, utan konverteringsmöjligheter, som löper med 7,5 procent 
ränta har det bedömts, med beaktande av IAS 32 och IAS 39, att den marknadsmässiga räntan 
för bolaget vid upplåning sammanfaller med räntesatsen på konvertibelräntan, varvid konvertiblerna 
inte ger någon effekt på det egna kapitalet.
    
Not 26   Övriga skulder

  2006 2005 2004
ALMI 1 300 1 300 1 300
Vestfold Butikksdata A/S 0 0 2 749
Banklån 2 124 0 0
Summa 3 424 1 300 4 049

Not 27   Lån aktieägare

  2006 2005 2004
Lån aktieägare 0 1 540 5 000
Summa 0 1 540 5 000

Lån från aktieägare togs upp till 7,5 procent ränta i samband med emissionen av konvertibla 
skuldebrev i december 2005, för de konvertibelinnehavare i Axlon International AB som valt att inte 
teckna sig för nya skuldebrev i Axlon Holding AB. Som likvid för lånet erlades konvertibla skulde-
brev om samma belopp, det vill säga 1 540 165 kronor. Lånet var kvittningsbart i den företrädese-
mission som genomfördes under maj 2006.   

Not 28   Leverantörsskulder

  2006 2005 2004
Leverantörsskulder 13 197 1 559 1 675
  13 197 1 559 1 675
Not 29   Övriga kortfristiga skulder

  2006 2005 2004
Källskatt personal 372 215 281
Momsavräkning -61 0 0
Skatteskuld (särskild löneskatt med 
 avdrag för betald preliminärskatt) 0 58 267
Övriga kortfristiga skulder 0 67 148
Summa 311 340 696

Not 30   Upplupna konvertibelräntor

  2006 2005 2004
Upplupna konvertibelräntor 86 667 0
Summa 86 667 0

Löper med 7,5 procent ränta. Ränteförfallodag årligen den 7 december. Konverteringstid 1 januari 
2006 till och med 31 december 2010. Konverteringskurs 31,5 öre.
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Not 31   Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

  2006 2005 2004
Upplupna sociala avgifter 201 177 239
Upplupna semesterlöner (inkl. sociala avgifter) 779 450 1 184
Beräknad löneskatt pensioner 69 0 0
Övriga upplupna kostnader och 
 förutbetalda intäkter 973  178 1 319
Summa 2 022 805 2 742

Not 32   Betalda räntor, erhållen utdelning samt skatt

kkr 2006  2005 2004
Erhållen ränta 258 26 82
Erlagd ränta -1 552 -976 -265

Not 33   Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet

kkr 2006  2005 2004
Av- och nedskrivningar av tillgångar 6 263 7 209 2 436
Rearesultat avyttring inkråm och verksamheter 0 -1 311 0
Rearesultat försäljning av dotterbolag 0 -60 0
Emissionskostnader -8 453 0 0
Andra ej likviditetspåverkande resultatposter 841 685 41
Summa -1 349 6 523 2 477

Not 34    Företagsförvärv - HGL och Axlon Foreign Invest AB

  Totalt Foreign Inv HGL
Köpeskilling:
– kontant betalt 0 0 0
– direkta kostnader i samband 
 med förvärvet 0 0 0
– verkligt värde på emitterade aktier 33 600  8 232 25 368
Sammanlagd köpeskilling 33 600 8 232 25 368

Verkligt värde för 
 förvärvade tillgångar -14 799  -5 006 -9 793
Goodwill 18 801 3 226 15 575

Tillgångar och skulder, per 061031 till följd av förvärvet är följande:
   Förvärvat
  Verkligt  redovisat
  värde   värde
Likvida medel 2 407 2 407
Materiella anläggningstillgångar 7 264 7 264
Varumärken (inkl i posten immateriella tillgångar) 2 724 2 724
Varulager 4 699 3 858
Kundfordringar och andra fordringar 10 777 10 737
Leverantörsskulder och andra skulder -13 071 -13 071

Not 35   Avyttring av dotterbolag

  2006 2005 2004
Avyttrade tillgångar och skulder
Tillgångar 0 1 901 0
Skulder 0 1 378 0
    
Försäljningspris 0 300 0
Erhållen köpeskilling 0 300 0
    
Avgår: Likvida medel i den avyttrade verksamheten 0 153 0
Påverkan på likvida medel 0 147 0

Not 36   Avyttring av nettotillgångar

  2006  2005 2004
Avyttrade tillgångar och skulder   
Immateriella anläggningstillgångar 0 2 0
Materiella anläggningstillgångar 0 74 0
Varulager 0 1 139 0
Summa tillgångar 0 1 215 0

Försäljningspris 0 2 526 0
Avgår:  0 0
Säljreverser 0 -1 145 0
Erhållen köpeskilling 0 1 381 0
    
Avgår: Likvida medel i den avyttrade verksamheten 0 0 0
Påverkan på likvida medel 0 1 381 0
 

Not 37   Företagsförvärv - Magic House Försäljnings AB

  2006  2005 2004
Köpeskilling 0 6 856 0
– kontant betalning 0 0 0
– direkta kostnader i samband med förvärvet 0 0 0
– verkligt värde på emitterade aktier* 0 6 856 0
Sammanlagd köpeskilling 0 6 856 0

Verkligt värde för förvärvade tillgångar 0 0 0
Goodwill 0 6 856 0

*verkligt värde utgörs av börskursen per transaktionsdatumet.   
Goodwill är hänförligt till övervärde på tillgångar som uppstod i det omvända förvärvet. Goodwillen 
har skrivits ned i dess helhet då verksamheten avyttrats – se vidare under koncernens redovis-
ningsprinciper, omvänt förvärv.

Not 38   Väsentliga händelser under året

Under våren genomfördes en emission på 48,1 msek.
Förvärv av HGL genom apportemission om 120 miljoner aktier.
Fortsatta och intensifierade pilottester av produktgruppen AxlonRS.
Första ordern på AxlonRS (första kvartalet 2007).

Not 39   Nettoomsättning

All omsättning för 2004 och 2005 avser den avyttrade verksamheten i Magic House.

Not 40   Övriga intäkter

All omsättning för 2006 avser administrativa tjänster fakturerade dotterbolaget Axlon International 
AB.

Not 41   Rörelsens kostnader*

  2006  2005 2004
Marknadsföringsbidrag & Sales support 0 2 326 898
Reklam & Annonsering 20 1 013 1 262
Konsultkostnader 629 685 1 168
Frakt & transporter 0 287 173
Lokalkostnader 0 252 247
Förbrukningsinventarier & förbrukningsmaterial 16 89 106
Reskostnader 53 0
Övriga försäljningskostnader 0 13 21
Avsättning skattetvist 1 462 1 000 0
Förvaltningskostnader 596 644 651
Övriga kostnader 18 86 197
  2 794 6 395 4 723

*Av rörelsens kostnader för 2005 är samtliga, bortsett från 101 923 kronor, hänförliga till den 
avvecklade dryckesrörelsen i Magic House. För 2004 är samtliga kostnader hänförliga till den 
avvecklade dryckesverksamheten.

Närstående transaktioner
VD och styrelseledamoten Peter Fischers bolag Svärdet AB har under hösten anlitats som konsult 
bland annat med anledning av förvärvet av HGL Hong Kong Ltd. Peter Fischer blev VD för Axlon 
Holding den 7 november, men är inte anställd av bolaget, utan fakturerar via Svärdet AB. Den 
totala ersättningen till Svärdet AB för 2006 uppgick till 284 559 SEK. Peter Fischer kommer under 
våren att anställas av bolaget.
 Styrelseledamoten i Axlon International AB och HGL Hong Kong Ltd Stefan Oldén har genom 
sitt konsultbolag SAM Oldén Consulting AB fakturerat Axlon Holding 72 440 SEK för diverse kon-
sultinsatser.

Not 42   Upplysning om revisorns arvode och kostnadsersättning

  2006  2005 2004
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB   
Revisionsuppdrag Axlon Holding AB from 1/11-05 314 45 0

Deloitte & Touche AB
Revisionsuppdrag Axlon International AB 0 0 0

Amilon Johan, revision och konsult AB
Revisionsuppdrag Axlon Holding AB t o m 31/10-05 0 44 30
Summa 314 89 30 
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Not 43    Antal anställda, löner, andra ersättningar och sociala kostnader

  2006  2005 2004
Medelantalet anställda med fördelning på kvinnor   
och män uppgår till   
Kvinnor 1 0 0
Män  1  1 1
Totalt 2 1 1

Löner och ersättningar uppgår till:   
Styrelsen & VD 420 208 225
Övriga anställda 415 218 447
Totala löner och ersättningar 835 426 672
Sociala kostnader enligt lag och avtal 277 0 192
Pensionskostnader  42  0 6
Totala löner, ersättningar, sociala kostnader   
 och pensionskostnader 1 154 426 870
 
Traktamenten / Bilersättning 4 0 0
Övriga personalkostnader 2 0 0
Totala personalkostnader 1 160 426 0

Not 44   Avskrivningar, nedskrivningar och utrangeringar

  2006  2005 2004
Marknad och försäljning
Avskrivningar 0 429 0
Summa 0 429 0
    
Administration
Avskrivningar 3 40 48
Summa 3 40 48

Not 45   Nedskrivning andelar dotterföretag

  2006  2005 2004
Axlon International AB -70 179 0 0
  -70 179 0 0

Bolaget har bedömt att det förelegat ett nedskrivningsbehov av aktierna i det helägda dotterfö-
retaget Axlon International AB beroende på att starten för försäljningen av AxlonRS inte kommit 
igång under 2006 och bolagets marknadsvärde (aktiekurs) till följd därav minskat under året. 
Försäljningen har påbörjats under början av 2007. 

Not 46   Rearesultat avyttring aktier i dotterbolag

  2006  2005 2004
Avyttring av Magic House Försäljnings AB 0 -500 0
Rearesultat 0 -500 0
        
Not 47 Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar

  2006  2005 2004
Nexcite 0 0 2 076
Dacke Group 0 923 0
OneMedia AB 0 -4 0
Summa 0 919 2 076

Not 48   Skatt

Axlon Holding AB har i 2005 års taxering ett ackumulerat underskott av näringsverksamhet (upp-
skjuten skattefordran på underskottsavdrag) om 
3 380 930 kronor.

Not 49   Varumärken

   2006 2005  2004
Ingående ackumulerade 
 anskaffningsvärden   0 5 150 000  5 150 000
Avveckling vid inkråmsöverlåtelse   0 –5 150 000  0
Utgående ackumulerade 
 anskaffningsvärden   0 0  5 150 000

Ingående ackumulerade 
 avskrivningar   0 –2 060 000  –1 545 000
Årets avskrivningar enligt plan   0 0  –515 000
Återläggning avskrivningar vid 
 inkråmsöverlåtelse   0 2 060 000  0
Summa avskrivningar   0 0  –2 060 000
Utgående planenligt restvärde   0 0  3 090 000
   
Not 50   Maskiner och inventarier

Inventarier, verktyg och installationer 2006 2005 2004
Ingående anskaffningsvärden 0 0 0
Inköp 16 0 0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 16 0 0

Ingående avskrivningar enligt plan 0 0 0
Återlagda avskrivningar pga avyttringar 0 0 0
Årets avskrivningar enligt plan -3 0 0
Utgående ackumulerade avskrivningar  -3  0 0
Utgående planenligt restvärde 13 0 0

Not 51   Andelar i svenska dotterföretag

  2006  2005 2004
Axlon International AB, 
 556404-7081, Stockholm 114 161 139 340 0
Axlon Foreign Invest AB, 
 556539-3591, Stockholm 8 232 0 0
Summa 122 393 139 340 0

Andelar i utländska dotterföretag 2006  2005 2004
HGL Hong Kong Ltd, Hong Kong 25 368 0 0
  25 368 0 0

Not 52   Fordran svenska dotterföretag

  2006  2005 2004
Axlon International AB 0 20 000 0
Summa 0 20 000 0
    
I och med att Axlon Holding AB förvärvade Axlon International AB togs beslut om att genomföra 
en kvittningsemission, och därmed överföra samtliga konvertibla skuldförbindelser om 20 mkr 
till det noterade moderbolaget Axlon Holding AB per den 7 december 2005. Av de 20 000 000 
kronor utgavs 18 459 415 kronor i konvertibla skuldebrev. 1 540 165 kronor upptogs i lån från 
närstående. Axlon Holding AB har därigenom en fordran på dotterbolaget om 20 mkr, då det är 
Axlon International AB som har tillförts medel. I februari 2006 beslöt Axlon Holding att efterskänka 
skulden genom att kvitta den mot ett ovillkorat aktieägartillskott till det helägda dotterföretaget 
Axlon International AB.

Not 53   Övriga fordringar

  2006 2005 2004
Fordran Magic House (556666-0147) * 1 000 1 000 0
Övriga fordringar 150 0 211
Summa 1 150 1 000 211

*Fordran på Magic House Försäljnings AB balanseras mot raden ”Avsättning skattetvist” i balans-
räkningen. Se också not 54. Bakgrunden är en tvist med Skatteverket som uppkom i och med 
skatterevision i dåvarande Magic House AB för taxeringsåren 2002, 2003 och 2004. I händelse av 
att tvisten resulterar i Skatteverkets favör så skall den tillkommande skatten (inkl. skattetillägg och 
ränta) betalas av Magic House Försäljnings AB (556666-0147).
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 Not 55   Avsättning skattetvist

  2006  2005 2004
Äldre från Magic House * 1 000 1 000 0
Ingående moms, dec 05 - aug 06 1 462 0 0
  2 462 1 000 0

*Skulden på Magic House Försäljnings AB balanseras mot ”Övriga fordringar – Fordran på Magic 
House” i balansräkningen – se not 52. Bakgrunden är en tvist med Skatteverket som uppkom i 
och med skatterevision i dåvarande Magic House AB för taxeringsåren 2002, 2003 och 2004. I 
händelse av att tvisten resulterar i Skatteverkets favör så skall den tillkommande skatten (inkl. skat-
tetillägg och ränta) erläggas av Magic House Försäljnings AB (556666-0147). 
 Avsättning har gjorts i moderbolaget Axlon Holding för pågående skattetvist med Skatteverket 
angående moms. Skatteverket hävdar att Axlon Holding AB under perioden december 2005 till 
augusti 2006 varit ett renodlat holdingbolag och därmed inte bedrivit momspliktig verksamhet. 
Bolaget har tagit hjälp av Ernst & Young för att överklaga Skatteverkets beslut. Frågan ligger nu 
hos Länsrätten. Tvistebeloppet uppgår till 1 158 984 SEK.

Not 56   Konvertibla skuldförbindelser

  2006 2005 2004
Konvertibla skuldförbindelser 16 666 18 460 0
Summa 16 666 18 460 0

Löper med 7,5 procent ränta. Ränteförfallodag årligen den 7 december. Konverteringstid 1 januari 
2006 till och med 31 december 2010. Konverteringskurs 31,5 öre.

Not 57   Lån aktieägare  

  2006 2005 2004
Lån aktieägare 0 1 540 0
Summa 0 1 540 0
    
Lån från aktieägare togs upp till 7,5 procent ränta i samband med emissionen av konvertibla 
skuldebrev i december 2005, för de konvertibelinnehavare i Axlon International AB som valt att inte 
teckna sig för nya skuldebrev i Axlon Holding AB. Som likvid för lånet erlades konvertibla skulde-
brev om samma belopp, det vill säga 1 540 165 kronor. Lånet var kvittningsbart i den företrädese-
mission som genomfördes under maj 2006.

Not 58   Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

  2006  2005 2004
Upplupna semesterlöner 199 0 58
Uppl arb avg semesterlöner 64 0 19
Beräknade arb avg lön 34 0 0
Beräknad löneskatt pensioner 10 0 0
Övriga upplupna kostnader 423 57 943
  730 57 1 020
 

Not 59  Betalda räntor, erhållen utdelning och skatt

  2006  2005 2004
Erhållen ränta 232 1 7
Erlagd ränta -1 456 -352 -343

Not 60   Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet

  2006  2005 2004
Av- och nedskrivningar av tillgångar 25 182 470 564
Emissionskostnader -8 454 0 0
Ovillkorat aktieägartillskott till 
 Axlon International AB 45 000 0 0
Vinst vid försäljning av finansiella 
 anläggningstillgångar 0 -919 0
Summa 61 728 -449 564

Bromma den 17 april 2007

 Thomas Lindwall Sven-Aage Bengtson
 Ordförande Ledamot 

 Göran Strandberg Peter Fischer
 Ledamot Ledamot & VD from 7/11-06 

 Jerker Adeberg
 Ledamot

 Min revisionsberättelse har lämnats den 18 04 2007.

 Magnus Brändström
 Auktoriserad revisor

Not 54   Aktiekapitalets utveckling

Aktiekapitalets utveckling – moderbolaget
      Aktiens
  Ökning av aktie- Aktiekapital, Förändring av Totalt antal  kvot-
År Transaktion kapitalet, kronor kronor antalet aktier aktier värde, kr
2000 Nybildning 500 000 500 000 5 000 5 000 100,00
2000 Split 1:1000 0 500 000 5 000 000 5 000 000 0,10
2000 Nyemission 344 260 844 260 3 442 600 8 442 600 0,10
2001 Nyemission 150 000 942 260 1 500 000 9 942 600 0,10
2005 Nyemission 19 200 000 20 194 260 192 000 000 201 942 600 0,10
2006 Konvertering av 
 konvertibla skuldebrev 552 075 20 746 335 5 520 750 207 463 350 0,10
2006 Nyemission 8 298 534 29 044 869 82 985 340 290 448 690 0,10
2006 Nyemission 12 000 000 41 044 869 120 000 000 410 448 690 0,10
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Revisionsberättelse

Årsredovisning 2004-2006

Till styrelsen i Axlon Group AB (publ)

Revisors rapport avseende omarbetade historiska finansiella rapporter

Jag har granskat de finansiella rapporterna för Axlon Group AB (publ) koncernen på sidorna 44-63, som omfattar balans-
räkningen per den 31 december 2006, 31 december 2005 och 31 december 2004, resultaträkningarna och kassaflödes-
analyserna för dessa år samt ett sammandrag av väsentliga redovisningsprinciper och andra tilläggsupplysningar.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för de finansiella rapporterna

Styrelsen och verkställande direktören ansvarar för att de finansiella rapporterna tas fram och presenteras på ett rättvisande 
sätt i enlighet med de internationella redovisningsstandarderna IFRS sådana de antagits av EU och enligt kraven i prospekt-
direktivet för införande av prospektförordningen 809/2004/EG. Denna skyldighet innefattar utformning, införande och upp-
rätthållande av intern kontroll som är relevant för att ta fram och på rättvisande sätt presentera de finansiella rapporterna 
utan väsentliga felaktigheter, oavsett om de beror på oegentligheter eller fel.

Revisorns ansvar

Mitt ansvar är att uttala mig om de finansiella rapporterna på grundval av min revision. Jag har utfört min revision i enlighet 
med FAR SRS förslag till RevR 5 Granskning av prospekt. Det innebär att jag planerat och genomfört revisionen för att med 
hög men inte absolut säkerhet försäkra mig om att de finansiella rapporterna inte innehåller några väsentliga felaktigheter.

Utfört arbete

En revision i enlighet med FAR SRS förslag till RevR 5 Granskning av prospekt innebär att utföra granskningsåtgärder för att 
få revisionsbevis som bestyrker belopp och upplysningar i de finansiella rapporterna. De valda granskningsåtgärderna base-
ras på min bedömning av risk för väsentliga felaktigheter i de finansiella rapporterna oavsett om de beror på oegentligheter 
eller fel. Vid riskbedömningen överväger jag den interna kontroll som är relevant för bolagets framtagande och rättvisande 
presentation av de finansiella rapporterna som en grund för att utforma de revisionsåtgärder som är tillämpliga under dessa 
omständigheter men inte för att göra ett uttalande om effektiviteten i bolagets interna kontroll. En revision innebär också att 
utvärdera tillämpligheten av använda redovisningsprinciper och rimligheten i de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen 
och verkställande direktören gjort samt att utvärdera den samlade presentationen i de finansiella rapporterna.

Jag anser att erhållna revisionsbevis är tillräckliga och ändamålsenliga som underlag för mitt uttalande.

Uttalande

Jag anser att de finansiella rapporterna ger en rättvisande bild i enlighet med de internationella redovisningsstandarderna 
IFRS, sådana de antagits av EU, av Axlon Group AB (publ) koncernens resultat, ställning och kassaflöde per den 31 
december 2006, 31 december 2005 och 31 december 2004.

Stockholm den 28 september 2007

Magnus Brändström
Auktoriserad revisor



65

Delårsrapport
2007-01-01 -- 2007-06-30

Axlon Group AB (publ)
556585-5946

Första halvåret
•	 Koncernens	omsättning	uppgick	till	16	mkr	(0	mkr).
•	 Koncernens	rörelseresultat	exkl.	avskrivningar	(EBITDA)	
 uppgick till -15 mkr (-20 mkr).
•	 Resultat	per	aktie	blev	-0,05	kr	(-0,08	kr).
•	 Kassaflödet	från	den	löpande	verksamheten	blev	-15	mkr
 (-22 mkr).
•	 Serietillverkningen	av	AxlonRS	har	påbörjats	i	augusti.	

Andra kvartalet
•	 Koncernens	omsättning	uppgick	till	8	mkr	(0	mkr).
•	 Koncernens	rörelseresultat	exkl.	avskrivningar	(EBITDA)	
 uppgick till -9 mkr (-15 mkr). 
•	 Resultat	per	aktie	blev	-0,03	kr	(-0,06	kr).
•	 Kassaflödet	från	den	löpande	verksamheten	blev	-10	mkr
 (-17 mkr).

Namnändringar
Årsstämman den 9 maj beslutade om att moderbolaget skulle byta namn från 
Axlon Holding AB (publ) till Axlon Group AB (publ)

Årsstämman i dotterbolaget Axlon beslöt att byta namn på Bolaget från Axlon 
International AB till Axlon AB.

Väsentliga händelser efter periodens slut
Axlon har beslutat att starta serietillverkning av AxlonRS och tar därigenom 
klivet från att vara ett utvecklingsbolag till att på allvar börja bearbeta markna-
den med en färdig lösning och ett komplett produktsortiment.

En utbyggnad av bolagets marknadsorganisation i syfte att möjliggöra en 
framgångsrik lansering av AxlonRS kommer att kräva kapital. Vidare kommer 
lanseringen av AxlonRS att öka bolagets rörelsekapitalbehov. Koncernens 
dotterbolag HGL har en god orderingång med en bra förväntad tillväxt under 
resterande del av året och 2008. På kort sikt innebär dock den tilltagande 
orderingången en ökad rörelse-kapitalbindning.

Mot bakgrund av ovanstående beslutade styrelsen i Axlon Group den 30 
augusti att genomföra en företrädesemission om cirka 62 Mkr före emis-
sionskostnader. Emissionen är till drygt 70 procent garanterad genom teck-
ningsförbindelser och garantiåtaganden från tre av bolagets huvudägare. En 
detaljerad beskrivning av emissionen och villkoren återfinns i det pressmed-
delande som publicerats i samband med denna rapport.

Axlon
AxlonRS erbjuder i korthet följande affärs- och kundnytta:
•	Säkerhet	genom	slutet	system
•	En	avancerad	IT-lösning
•	Högre	effektivitet	ger	sänkta	kostnader
•	Bättre	arbetsmiljö	och	elegant	design
•	Kundservice
•	Nya	lösningar	ger	möjligheter

Under kvartalet kommunicerade Axlon sin marknadsstrategi. Inledningsvis 
kommer Axlon att rikta in sig på små och medelstora installationer för att 
bygga en marknadsnärvaro och trovärdighet, men också för att kunna bygga 
upp en kundanpassad organisation.

Eftersom försäljningen av AxlonRS påbörjats har organisationen förstärkts 
inom flera områden. Ytterligare förstärkningar av organisationen kommer att 
göras under kvartal tre.
 
De system som Axlon installerat så här långt fungerar bra och därför har för-
säljningen av AxlonRS från och med slutet av andra kvartalet intensifierats.

Antalet kassaarbetsplatser i Sverige bedöms vara ca 110 000 stycken. Av 
den totala marknaden är endast cirka 10 000 kassaarbetsplatser utrustade 
med kontanthanteringssystem. Marknaden anses därför vara relativt omogen 
med hög potential. Marknadspenetrationen av liknande kontanthanterings-
system i Euroområdet är ännu så länge betydligt lägre än i Sverige. 

HGL-koncernen
Under perioden har två stora kundprojekt, som påbörjades tidigt i år, blivit 
försenade och krävt mer resurser och därmed påverkat resultatet negativt 
under perioden. Dessa kundkontrakt har dock ökat i omfattning och stöds 
av fasta kundordrar och kommer att ge en positiv effekt på omsättning och 
resultat under årets andra hälft samt under kommande år.

Kinas regering har beslutat att införa en exportskatt på 4 procent, som införts 
retroaktivt från 1 januari 2007. 
 
På grund av att vi ser ett ökat intresse från västerländska företag i Kina har vi 
också förstärkt vår försäljningsorganisation.

De första AxlonRS modulerna kommer att monteras under tredje kvartalet i 
år. Monteringsverksamheten har haft en positiv utveckling med god belägg-
ning. 

Vårt logistikcenter i Sverige (HGL Global SCS) är nu etablerat och i full drift. 
Detta har mottagits positivt på marknaden och flera kunder är intresserade av 
att ta del av lösningen. Ytterligare ett logistikcenter har också startat i Dallas, 
USA och kommer att vara i drift under årets tredje kvartal.

Personal
Per den 30 juni 2007 var totalt 309 personer anställda i koncernen, varav 13 
(14) i Axlon, 283 (214) i HGL och 3 (0) i moderbolaget Axlon Group. 

Nyemission samt bolagets finansiering och likviditet
Den av årsstämman beslutade riktade emissionen till ledande befattningsha-
vare på 40 öre per aktie fulltecknades. Genom emissionen tillfördes Bolaget 2 
mkr och fem miljoner nya aktier emitterades. 

Ett antal större ägare har under april till augusti månad lånat Bolaget 12,9 
MSEK till en ränta av 7,5 procent för att främst säkra en fortsatt marknads-
lansering av AxlonRS. 

En utbyggnad av bolagets marknadsorganisation i syfte att möjliggöra en 
framgångsrik lansering av AxlonRS kommer att kräva kapital. Vidare kommer 
lanseringen av AxlonRS att öka bolagets rörelsekapitalbehov. Koncernens 
dotterbolag HGL har en god orderingång med en bra förväntad tillväxt under 
resterande del av året och 2008. På kort sikt innebär dock den tilltagande 
orderingången en ökad rörelse-kapitalbindning.

Mot bakgrund av ovanstående beslutade styrelsen i Axlon Group den 30 
augusti att genomföra en företrädesemission om cirka 62 Mkr före emis-
sionskostnader. Emissionen är till drygt 70 procent garanterad genom teck-
ningsförbindelser och garantiåtaganden från tre av bolagets huvudägare. En 
detaljerad beskrivning av emissionen och villkoren återfinns i det pressmed-
delande som publicerats i samband med denna rapport.
Moderbolaget

Resultatet i moderbolaget för första halvåret uppgick till -3 MSEK (-9 MSEK).
Segmentsrapportering

Verksamheten är primärt uppdelad i två affärsområden: Axlon och HGL. 
Sekundär segmentsrapportering görs per geografisk marknad.
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Redovisningsprinciper
Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med IAS 34 samt RR 32 för 
koncerner. De redovisningsprinciper som tillämpats överensstämmer med de 
principer som användes vid upprättandet av den senaste årsredovisningen.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
Tillverkning av AxlonRS-systemet
Axlon kan komma att möta svårigheter i industrialiseringsfasen då volympro-
duktionen startas. Om Axlon misslyckas med att erhålla, eller upprätthålla, till-
verkning av framtida produkter eller att göra detta på kommersiellt gångbara 
villkor kan Bolagets verksamhet och utveckling väsentligt försvåras.

Tillverkning i Kina
Dotterbolaget HGL Global verkar på en hårt konkurrensutsatt marknad både 
lokalt i Kina samt internationellt. Eventuella förändringar i tullar, skatter, etc. 
mellan Kina och andra länder påverkar HGL:s resultat.

Allmän information
Moderbolaget är ett aktiebolag registrerat med säte i Stockholms stad, 
Stockholms län med adress: Ulvsundavägen 110, 
168 67  BROMMA.

Moderbolaget är listat på First North. Certified Advisor är Mangold 
Fondkommission AB.

Nästa rapport
Delårsrapport för januari - september 2007 publiceras den 7 november 2007. 

Styrelse och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en 
rättvisande översikt av koncernens verksamhet, ställning och resultat samt 
beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget och de före-
tag som ingår i koncernen står inför.

Bromma den 31 augusti 2007

Thomas Lindwall Mats Boquist
Ordförande Ledamot

Sven-Aage Bengtson Jerker Adeberg
Ledamot Ledamot

Henrik Aspén Peter Fischer
Ledamot VD

För ytterligare information vänligen kontakta:
Peter Fischer, CEO, tel 0703-75 76 07
Fredrik Bister, CFO, tel 0707-22 10 92

Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av Bolagets revisor.
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  2007-04-01 2006-04-01 2007-01-01 2006-01-01 2006-01-01
KKR 2007-06-30   2006-06-30 2007-06-30 2006-06-30 2006-12-31
Rörelsens intäkter mm       
Nettoomsättning 7 964 0 16 112 0 8 355
Övriga intäkter 22 96 480 96 275
Kostnad sålda varor 1) -6 475 0 -11 866 0 -5 832

Bruttovinst 1 511 96 4 726 96 2 798

Utvecklingskostnader 1) -5 421 -5 926 -10 784 -10 404 -19 144
Marknads- och försäljningskostnader 1) -1 158 -298 -1 855 -498 -1 254
Administrationskostnader 1) -6 126 -10 105 -10 703 -12 412 -11 632

Rörelseresultat -11 194 -16 233 -18 616 -23 218 -29 232
        
   
Resultat från finansiella investeringar       
Finansiella intäkter 13 5 42 5 556
Finansiella kostnader -549 -435 -943 -853 -1 617
Resultat efter finansiella poster -11 730 -16 663 -19 517 -24 066 -30 293

Skatt 0 0 0 0 0
PERIODENS RESULTAT -11 730 -16 663 -19 517 -24 066 -30 293

Hänförligt till:       
 Moderföretagets aktieägare -11 730 -16 663 -19 517 -24 066 -30 293
 Minoritetsintresse 0 0 0 0 0

Resultat per aktie, räknat på resultat från       
kvarvarande verksamhet hänförligt till Moder-      
företagets aktieägare under perioden       
 före utspädning, kronor per aktie -0,03 -0,06 -0,05 -0,08 -0,07
 efter utspädning, kronor per aktie -0,03 -0,06 -0,05 -0,08 -0,07

Genomsnittligt antal aktier, tusental 410 449 224 792 410 449 215 164 263 514
Genomsnittligt antal aktier 
 efter utspädning, tusental 463 355 276 613 463 355 267 635 316 049
Antal aktier vid periodens slut 415 449 290 449 415 449 290 449 410 449
Antal aktier vid periodens slut efter 
 utspädning, tusental 468 355 343 355 468 355 343 355 463 355
        
   
1) Avskrivningar 2 037 1 436 4 017 2 858 6 137

Resultaträkning - koncernen
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KKR  07-06-30 06-06-30 06-12-31
TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Immateriella tillgångar  41 271 25 754 43 880
Maskiner och inventarier  9 682 879 8 789
Finansiella tillgångar  19 0 19
   50 972 26 633 52 688

Omsättningstillgångar
Varulager m m  7 435 0 3 659
Kundfordringar  9 175 0 9 900
Kortfristiga fordringar  6 220 3 662 5 675
Likvida medel  12 903 26 881 18 539
   35 733 30 543 37 773

SUMMA TILLGÅNGAR  86 705 57 176 90 461

EGET KAPITAL OCH SKULDER     
Eget kapital  34 889 34 791 52 293

Avsättningar
Avsättning skattetvist  2 462 1 000 2 462

Långfristiga skulder     
Konvertibla skuldförbindelser  16 666 16 666 16 666
Övriga skulder till kreditinstitut m.m.  2 884 1 300 3 424
Lån aktieägare  9 900 0 0
   29 450 17 966 20 090

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder  15 520 528 13 197
Övriga kortfristiga skulder  4 384 2 891 2 419
   19 904 3 419 15 616
      
Summa skulder  49 354 21 385 35 706
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  86 705 57 176 90 461
      
 
Ställda säkerheter  Inga Inga Inga
      
Ansvarsförbindelser  Inga Inga Inga

Balansräkning - koncernen
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 Hänförligt till   
 Moderbolagets aktieägare
  Aktie- Övrigt till-  Balanserat Summa
  kapital* skjutit kapital Reserver resultat eget kapital
Ingående balans per 1 januari 2007 41 045 89 964 -11 -78 705 52 293
Valutakursdifferenser   113  
Årets resultat    -19 517 
Summa totalt redovisade intäkter 
 och kostnader 41 045 89 964 102 -98 222 
     
Nyemission 500 1 500   
Utgående balans per 30 juni 2007 41 545 91 464 102 -98 222 34 889
     
*Aktiens kvotvärde är 0,10 kronor.
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  2007-04-01 2007-06-30 2006-04-01 2006-06-30 2007-01-01
KKR 2007-06-30 2006-01-01 2006-06-30 2006-01-01 2006-12-31
Den löpande verksamheten
Periodens nettoresultat -11 730 -16 663 -19 517 -24 066 -30 293
Justeringar för poster som 
 inte ingår i kassaflödet 2 038 1 436 4 018 2 858 -1 349
Kassaflöde från den löpande 
 verksamheten före 
 förändringar av rörelsekapitalet -9 692 -15 227 -15 499 -21 208 -31 642  

Förändringar av rörelsekapital
Förändring av varulager -2 504 0 -3 818 0 12
Förändring av kundfordringar 1 182 0 1 165 454 -1 135
Förändring av övriga kortfristiga fordringar -690 -830 -482 -826 -730
Förändring av leverantörsskulder 218 -1 531 3 127 -1 031 333
Förändring av övriga kortfristiga skulder 1 512 669 693 1 071 2 891
Kassaflöde från den 
 löpande verksamheten -9 974 -16 919 -14 814 -21 540 -30 271

Investeringsverksamheten
Förvärv av maskiner, inventarier & verktyg -124 -133 -2 068 -146 -1 861
Erhållna likvida medel vid 
 förvärv av dotterbolag 0 0 0 0 2 407
Avyttringar av maskiner, 
 inventarier & verktyg 2 0 2 0 0
Balanserade utvecklingskostnader 
 och immateriella rättigheter -13 -2 -176 -90 -261
Kassaflöde från 
 investeringsverksamheten -135 -135 -2 242 -236 285

Finansieringsverksamheten
Upptagna lån 9 900 -10 040 9 900 0 0
Amorteringar lån -528 0 -528 -1 540 -1 540
Förändring långfristig skuld 0 0 0 0 -19
Nyemission - aktier 2 000 48 131 2 000 48 131 48 131
Kassaflöde från 
 finansieringsverksamheten 11 372 38 091 11 372 46 591 46 572

Omräkningsdifferens valuta 27  48  -113
Periodens kassaflöde 1 263 21 037 -5 684 24 815 16 586
Kassa vid periodens början 11 613 5 844 18 539 2 066 2 066
Kassa vid periodens slut 12 903 26 881 12 903 26 881 18 539

Kassaflödesanalys - koncernen
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  2007-04-01 2007-06-30 2006-04-01 2006-06-30 2007-01-01 
KKR 2007-06-30 2006-01-01 2006-06-30 2006-01-01 2006-12-31
Rörelsens intäkter mm
Nettoomsättning 0 0 0 0 0
Övriga intäkter 11 96 55 96 275
Kostnad sålda varor 0 0 0 0 0
Bruttovinst 11 96 55 96 275

Rörelsens kostnader -7 379 -8 056 -14 485 -13 919 -25 522
Rörelseresultat -7 368 -7 960 -14 430 -13 823 -25 247

Finansiella intäkter och kostnader -6 -9 -16 -22 -29
Resultat efter finansiella poster -7 374 -7 969 -14 446 -13 845 -25 276

Skatt 0 0 0 0 0
PERIODENS RESULTAT -7 374 -7 969 -14 446 -13 845 -25 276

  2007-04-30  2007-01-01  2006-11-01 
KKR 2007-06-30    2007-06-30    2006-12-31
Rörelsens intäkter mm
Nettoomsättning 7 964  16 088  8 355
Övriga intäkter 0  411  0
Kostnad sålda varor -6 475  -10 937  -4 718
Bruttovinst 1 489  5 562  3 637

Rörelsens kostnader -3 930  -7 724  -2 801
Rörelseresultat -2 441  -2 162  836

Finansiella intäkter och kostnader -136  -130  207
Resultat efter finansiella poster -2 577  -2 292  1 043

Skatt 2  0  0
PERIODENS RESULTAT -2 575  -2 292  1 043

Omsättning per geografisk marknad  2007-01-01
KKR  2007-06-30
USA  1 649
Europa  9 246
Asien  5 193
Total omsättning  16 088

Resultaträkning - affärsområde

Axlon

HGL
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   2007-01-01 2006-01-01 2006-01-01 
   2007-06-30 2006-06-30 2006-12-31
Finansiella     
Bruttomarginal, %  28,4 – 33,5
Rörelsemarginal, %  Neg. – Neg.
Nettomarginal, %  Neg. – Neg.
Avkastning på eget kapital, %  -55,9 -69,2 -57,9
Avkastning på totalt kapital, %  -21,9 -40,6 -31,7
Soliditet, %  40,5 60,8 58,2
Ränteteckningsgrad, ggr  -34,5 -27,2 -17,7
Skuldsättningsgrad, ggr  0,3 0,0 0,2

Aktierelaterade
Före konvertering     
Periodens resultat, kr per aktie  -0,05 -0,08 -0,07
Eget kaptial, kr per aktie  0,08 0,12 0,13
Antal aktier  415 448 690 290 448 690 410 448 690

Efter konvertering
Periodens resultat, kr per aktie  -0,03 -0,08 -0,07
Eget kapital, kr per aktie  0,07 0,10 0,11
Antal aktier  468 355 328 343 355 328 463 355 328

Medarbetare
Antal anställda, vid periodens slut  309 14 274

Nyckeltal - koncernen



73

HGL erbjuder komponenttillverkning 
i egen fabrik för den lokala och inter-
nationella marknaden, i staden Dong-
guan belägen i Guangdongprovinsen i 
Kina. Företaget fokuserar på finmeka-
nisk bearbetning av stål, mässing och 
aluminium samt mekaniska och elek-
triska montage. HGL erbjuder även 
sourcingtjänster med allt från utvärd-
ering och kontraktering av leverantö-
rer och komponenter till kvalitetssäk-
ring av leveranser och logistik. 
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Adresser

Axlon Group AB
Säte och huvudkontor
Ulvsundavägen 110
168 67 Brommma
Telefon: +46(0)8 704 65 70
Fax: +46(0)8 704 65 80 
E-post: info@axlon.se
Hemsida: www.axlongroup.se

HGL Hong Kong Ltd.
Rm 4550, 45th Floor,
The Lee Gardens,
33 Hysan Avenue,
Causeway Bay,
Hong Kong  
Telefon: +852 3180 2301

Finansiella rådgivare
Lage Jonason AB
Hamngatan 27
111 47 Stockholm
Telefon: +46(0)8 440 1960

Juridiska rådgivare
Setterwalls Advokatbyrå AB
Arsenalsgatan 6
111 47 Stockholm
Telefon: +46(0)8 598 890 00

Emissionsinstitut
OMX Transaction Services AB
Corporate Finance Administration
105 78 Stockholm
Besöksadress: 
Tullvaktsvägen 15
Telefon: +46(0)8 405 60 00

Kontoförande Institut
VPC AB
Box 7822
103 97 Stockholm
Telefon: +46(0)8 402 90 00

Revisorer
Öhrlings PricewaterhouseCoopers
Torsgatan 21
113 97 Stockholm
Telefon: +46(0)8 555 330 00

Certified Advisor
Mangold Fondkommission AB
Box 55691
102 15 Stockholm
Besöksadress:
Engelbrektsplan 2
114 34 Stockholm
Telefon: +46(0)8 503 01550
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Axlon Group AB
Ulvsundavägen 110
168 67 Brommma

Telefon: +46(0)8 704 65 70
Fax: +46(0)8 704 65 80 

Hemsida: www.axlongroup.se

AXLON GROUP


