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Bolagsaspekter
Axonkids AB är ett publikt aktiebolag, vilken regleras av Aktiebolagslagen (2005:551). Bolaget registrerades hos
Bolagsverket den 15 oktober 2009 med organisationsnummer 556791-1887. Nuvarande firma registrerades den 27
oktober 2009.
Bolaget ska bedriva tillverkning och handel med produkter för barn såsom säkerhetsprodukter, leksaker och möbler
samt därmed förenlig verksamhet.
Bolaget har inte varit part i några rättsliga förfaranden eller skiljedomsförfaranden (inklusive ännu ej avgjorda ärenden eller sådana som bolaget är medveten om kan uppkomma) under de senaste tolv månaderna, och som nyligen
haft eller skulle kunna få betydande effekter på bolagets finansiella ställning eller lönsamhet.
Bolaget är Euroclear-anslutet, vilket innebär att det är Euroclear som för bolagets aktiebok. Bolagets hemvist är
Västra Götalands län, Mölndals kommun.
Årsredovisning och bolagsordning kan beställas i pappersform från bolaget eller hämtas från bolagets hemsida:
Axonkids AB
Norra Ågatan 38
431 37 MÖLNDAL
Tel 0704-56 67 33
E-post: admin@axonkids.se
www.axkid.se

Undantag från
prospektskyldighet
Detta memorandum har inte granskats och godkänts av Finansinspektionen. Memorandumet avseende nyemission är undantaget från prospektskyldighet enligt ”Lag om handel med finansiella instrument – Undantag avseende
erbjudande till allmänheten”. Grunden för undantaget är att det sammanlagda värdet av erbjudandet av finansiella
instrumentet understiger 2,5 miljoner euro under en tolvmånadersperiod.

Definitioner
I detta memorandum gäller följande definitioner om inget annat anges: med ”Bolaget” eller ”Axonkids” avses Axonkids AB med organisationsnummer 556791-1887.
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Erbjudandet
i sammandrag
Avstämningsdag

Avstämningsdag är den 24 november 2016. Sista dag för handel i Bolagets aktie
inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 22 november 2016 och första dag
exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 23 november 2016.

Företrädesrätt

De som på avstämningsdagen är registrerade som aktieägare i Axonkids AB äger
företrädesrätt att teckna aktier. För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt.
Sex (6) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

Teckningstid

28 november – 15 december 2016.

Teckningskurs

Fem kronor och 50 öre (5,50 kronor) per aktie.

Handel med teckningsrätter Handel kommer att ske på AktieTorget under perioden 28 november – 13 december
2016.
Handel med BTA

Betalda tecknade aktier, BTA, kommer att handlas på AktieTorget från och med den
28 november 2016 fram till dess att Bolagsverket har registrerat emissionen. Denna
registrering beräknas ske i början av januari 2017.

Överteckningsoption

Vid övertecknad emission har styrelsen möjlighet att nyttja en överteckningsoption
på 133 334 aktier vilket kan tillföra bolaget ytterligare 733 337 kronor.

Antal aktier i erbjudandet

Högst 1 500 000 aktier.

Värdering av bolaget

Med en teckningskurs om 5,50 SEK blir värderingen av Axonkids AB 45,1 MSEK
före genomförd emission. Med utgångspunkt från stängningskursen, 6,30 SEK, den
15 november 2016 innebär det en rabatt om 12,7 procent.

Teckningsåtaganden
Axonkids har skriftligen ingått avtal om teckningsförbindelser om totalt 1 644 500 SEK, vilket motsvarar
21,9 procent av teckningslikviden i företrädesemissionen vid full teckning. Genom att överta teckningsrätter som
huvudägarna inte har möjlighet att nyttja garanteras de tilldelning i enlighet med teckningen. Teckningsåtagandet
görs helt utan ersättning.
Teckningsåtagare
Jimmie Landerman
Elvil AB
Thomas Bräutigam, styrelseordförande
Christian Månsson
Företagsfinansiering Fyrstad AB
Peter Schön, styrelseledamot
Erpur Adalsteinsson
Fredrik Åhlander

Förbindelse antal aktier
90 000
60 000
50 000
37 000
20 000
17 000
15 000
10 000

Förbindelse SEK
495 000
330 000
275 000
203 500
110 000
93 500
82 500
55 000

Datum
2016-11-22
2016-11-25
2016-11-23
2016-11-22
2016-11-23
2016-11-23
2016-11-23
2016-11-23
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Axonkids AB:
Under 2016 har försäljningen ökat med nästan 80 % jämfört med
föregående år och resultat före avskrivningar och finansiella kostnader är
positivt för första gången sedan bolaget grundades.
Axokid är numera ett etablerat varumärke i Tyskland, Sverige, Polen,
Spanien samt Storbritannien. Axonkids är under stark utveckling i övriga
europeiska marknader och Kina.
Under 2016 etablerades nya distributörer i Tjeckien, Ryssland, Slovakien,
Estland, Lettland, Litauen, Norge.
Axonkids är ett ledande varumärke inom bakåtvända bilbarnstolar,
vilka enligt samtliga studier visar sig vara 5 gånger säkrare än att sitta
framåtvänt. Den nya europeiska standarden kräver att barnet sitter
bakåtvänt fram till 3 års ålder. I USA börjar vissa delstater lagstifta om att
barnen skall sitta bakåtvänt fram till 2 års ålder.
Axonkids utvecklar sina produkter i Sverige med samarbetspartners från
fordonsindustrin samt designföretag.
Axonkids prognostiserar en fortsatt stark tillväxt de kommande åren
samt har som målsättning att uppnå 10 % vinstmarginal (EBITDA genom
omsättningen).
Utvecklingen av helt nya produkter tar ca 2-3 år, samt innefattar en
betydande investering. Företrädesemissionen kommer att säkerställa en
fortsatt investering i nya produkter för att lyfta Axonkids till nya nivåer.
Ambitionen är att ligga före övriga aktörer på marknaden med nya
innovativa produkter.

Styrelsens försäkran
Memorandumet har upprättats av styrelsen vid Axonkids AB med anledning av nyemission i bolaget. Styrelsen för
Axonkids AB är ansvarig för innehållet i memorandumet. Härmed försäkras att styrelsen vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att uppgifterna i memorandumet, såvitt styrelsen känner till, överensstämmer
med faktiska förhållanden och ingenting är utlämnat, som skulle kunna påverka memorandumets innebörd. Bolagets
revisor har inte granskat föreliggande memorandum.
Mölndal den 25 november 2016
Axonkids AB (PUBL)
Thomas Bräutigam
Styrelseordförande
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Peter Schön

Tony Qvist

Daniel Johansson

Motiv för erbjudandet
Styrelsen för Axonkids AB har beslutat att genomföra
en företrädesemission, som vänder sig i första hand till
Bolagets befintliga aktieägare. Styrelsens beslut togs
med stöd av beslut som togs på extra bolagsstämma
i Axonkids AB den 2 november 2016.
Skälet för att genomföra nyemissionen är att redan nu
utveckla företagets framtida produktplattformar. Varje
plattform kostar mellan 5-8 miljoner kronor att utveckla
och företrädesemissionen kommer att säkerställa att
Axonkids har konkurrenskraftiga och innovativa produkter bortom 2018. Företaget planerar även att etablera sina produkter i Nordamerika vilket också är en
betydande investering. Allt detta kommer att väsentligt
öka möjligheterna till en fortsatt stark tillväxt.
Ledningen planerar att delvis finansiera den framtida
tillväxten med eget kassaflöde och styrelsen rekommenderar en restriktiv utdelningspolicy för att möjliggöra en god tillväxt.
Styrelsen i Axonkids bedömer att Bolaget har rörelsekapital för den löpande verksamheten. Däremot krävs det
förstärkning av kapitalet för att genomföra investeringar
i nya produktplattformar. Efter genomförd emission
bedömer styrelsen att det inte finns något ytterligare
kapitalbehov under de närmaste 36 månaderna.
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VD har ordet
Axonkids har gått från klarhet till klarhet. En fantastisk
försäljningstillväxt under 2016, kraftigt förstärkt
lönsamhet, det andra kvartalet i år blev vårt första
lönsamma kvartal och produkter som uppfyller den
nya standarden ligger i startgroparna. Man kan därför
undra varför vi väljer att göra en nyemission.
Varför en nyemission, bara ett år efter den föregående?
2016 blev året som Axonkids tog sig ur uppbyggnadsfasen och etablerade sig som en viktig aktör på
bilbarnstolsmarknaden. Denna position möjliggör
en fortsatt expansion och jag känner mig övertygad
om att Axonkids inte skall vänta med investeringar
som kommer att kunna ta företaget till nya nivåer.
Eftersom en ny produktplattform tar 2-3 år att utveckla så vore det riskabelt att vänta 2-3 år med
investeringarna, för att med egna medel finansiera
tillväxten, och därefter vänta ytterligare 3 år för att
få fram den nya plattformen. 6 år en väldigt lång
tid, även för bilbarnstolar som har en relativt lång
livslängd. Emissionskapitalet ger Axonkids en bättre
möjlighet att ligga steget före sina konkurrenter. Det
ger oss en möjlighet att skapa en god tillväxt, men
också en försäkran mot att inte bli akterseglade av
konkurrenterna.
De nya produktplattformarna har redan passerat
koncept- samt idéstadiet. Våra samarbetspartners
tillhör de mest meriterade aktörerna i svenskt näringsliv
vad gäller fordonsutveckling samt industridesign.
Vår ambition är högt ställd: Vi skall lansera produkter
i världsklass med den högsta innovationshöjden, samt
vinna de svåraste säkerhetstesterna.
Vi har dessutom börjat planera för en etablering på
den amerikanska marknaden. Även om detta inte
beräknas ske förrän 2019 så möjliggör emissionen
att vi för diskussioner med potentiella partners, samt
kan planera för en lansering. Med tanke på att den
amerikanska marknaden är ungefär lika stor som
den europeiska så är det en naturlig utveckling för
Axonkids.
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Axonkids producerar maximalt säkra produkter för att
möjliggöra för familjer att leva ett tryggt liv i rörelse
och bekvämlighet. Med skandinaviska rötter utvecklar
och säljer vi produkter med nya högre standarder för
en ökad säkerhet för barn på resa. Stor erfarenhet,
stark vilja och omsorg om varje detalj gör oss till en
ledande aktör för bakåtvända bilbarnstolar, med stora
möjligheter att växa och utveckla marknaden, tillgång
för er investerare samt alla barn som erbjuds en
säkrare vardag.

Daniel Johansson
VD, Axonkids AB
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Axonkids i sammandrag
Axonkids utvecklar, tillverkar och säljer bilbarnstolar för den
internationella marknaden, som bygger på den svenska
traditionen och säkerhetstänkandet om att barn ska färdas
bakåtvända i bilen när de är små. Bilbarnstolarna ska ligga
i framkant, både tekniskt och säkerhetsmässigt, samt vara
prismässigt konkurrenskraftiga.
Verksamhet
Axonkids utvecklar, tillverkar och säljer bilbarnstolar. Axonkids bilbarnstolar är framtagna i linje med
den skandinaviska filosofin, att bakåtvänt är säkrast.
Fördelarna med det bakåtvända åkandet är väl dokumenterat och att barn skall åka bakåtvänt är en
självklarhet på den nordiska marknaden. Till skillnad
från konkurrenterna, så har Axonkids all sin utveckling
och konstruktion i Sverige. Den löpande tillverkning av
bilbarnstolarna sker sedan i Kina.
De första stolarna som Axonkids konstruerat och
tillverkat presenterades på marknaden försommaren
2011. Axonkids har under varunamnet Axkid ett helt
produktprogram med en bilstol för varje ålderskategori. Bolaget har etablerat sig utanför den nordiska
marknaden för att bredda sitt kundunderlag i flera
länder såsom till exempel Tyskland, England, Frankrike,
Grekland, Spanien och Kina.

Produktsortiment
Under de sex år Axonkids har varit verksamt har Bolaget utvecklat en hel produktfamilj av bilbarnstolar för
barn i alla åldrar som sträcker sig från 0-36 kg, vilket
innebar stolar för barn i åldrarna 0-12 år.
Förutom bilbarnstolar tillkommer ett antal tillbehör i
form av t.ex. sparkskydd och solskydd mm, vilka Bolaget också distribuerar och säljer. Produktprogrammet
består av ett flertal stolar som är godkända i enlighet
med ECE R44 rev 04 och säljs under varumarket Axkid.

Produktutvecklingen är bekostad med egna medel. En
bilbarnstol har en normal produktlivscykel på 10-15 år.
Framtagandet av en ny produktserie inklusive nya verktyg för tillverkning tar ofta tre till fyra år, vilket innebar
att bolagets äldsta produkter inom något år kommit i det
stadiet att de behöver moderniseras, vilket leder till investeringar i produktutveckling och produktionsverktyg.

Tillverkning och leverantörer
Produktion av bilbarnstolar regleras av Economic Commission for Europé, ECE-reglemente 44. I samband
med att en bilbarnstol godkänns så skall även produktionsanläggningen och dess kvalitetssystem godkännas. Axonkids erhöll sitt första ECE-godkännande 2011.
Bolaget erhöll även CCC-godkännande gällande den
kinesiska marknaden under 2015. Godkännandet är ett
krav för att få sälja bilbarnstolar i Kina. CCC-godkännandet motsvarar det europeiska ECE-reglementet.
Axonkids bedriver idag egen tillverkning genom joint
venture med ett tillverkningsföretag i Ningbo, Kina.
Investeringar för att bygga upp fabriken och få den
certifierad enligt ECE R/44 har redan genomförts och
ger ett starkt utgångsläge inför framtiden. Mycket
arbete har lagts ned på att säkerställa kvalitet och
leveransförmåga. Bland annat har ett skanningssystem
införts för att få 100-procentig kontroll på tillverkningsprocessen. Verktyg för tillverkning av bilbarnstolarna
har också tillverkats på plats och finns redan i tillverkningsanläggningen. Verktygen ägs av Axonkids.
Axonkids samarbetar idag med ett antal leverantörer
där amerikanska IMMI är den största. IMMI är en
världsledande leverantör av säkerhetsprodukter inom
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flera branscher. Samarbetet med IMMI ligger till grund
för en del av Axonkids innovationer. Samarbetsavtal
och sekretessavtal finns vilket borgar för ett långt och
fruktbart samarbete med denna mycket starka partner
inom säkerhet. Utöver detta har Axonkids samarbete
med bland annat Holmbergs Childsafety Holding AB
som levererar bilbarnstolskomponenter.

Framtidsutsikter
Axonkids AB är ett bolag i stark tillväxt. 2016 visar på
en tillväxt på 80 % till och med kvartal 3 och de senaste 3 åren en genomsnittlig tillväxt på över 25 %.
Axonkids är fortfarande en liten aktör i bilbarnstolsmarknaden. I Sverige ligger marknadsandelen på cirka
8 % medan den är under 1 % i Tyskland, Spanien och
Storbritannien. Det finns stora möjligheter att växa på
samtliga marknader. Norden, Tyskland, Storbritannien,
Spanien och Italien bedöms vara prioriterade marknader i Europa. Kina är fortfarande en intressant möjlighet
och förväntas utvecklas positivt sedan bolaget bytt
distributör. USA kommer att bearbetas först när den
nya produktplattformen är klar, vilket innebär runt 2019.
Säkerhetsmedvetenheten ökar i samtliga länder. Den
nya europeiska standarden, R 129 (I-size), anger att

barn skall åka bakåtvänt till och med att barnet är 15
månader. Kina har just infört lagkrav på bilbarnstolar.
Kalifornien, Pennsylvania, Oklahoma och New Jersey
kommer att lagstifta om bakåtvända stolar för barn upp
till 2 års ålder. New York beräknas följa inom kort.
Styrelsen bedömer att tillväxten de närmaste åren kan
fortsätta vara stark då efterfrågan på produkterna är
stor och Bolaget tecknat ett antal distributionsavtal
i Europa. Bedömningen är att Bolaget kommer att öka
omsättningen med mer än 25 procent per år de kommande åren i Europa.
En annan viktig variabel för marknadsutvecklingen
är nativiteten. Marknaden bedöms inte att ändra sig
märkbart eftersom nativiteten är relativt konstant i de
utvecklade ekonomierna. Marknaden i Kina kan dock
förväntas växa eftersom lagen om ett barn har börjat
luckras upp.
I Norden har Axonkids fortfarande en blygsam distribution och förväntar sig en stark utveckling i både Sverige
och Norge. Axonkids har samarbete med fackhandel,
försäkringsbolag samt diverse e-handels företag.
Den övriga europeiska marknaden har utvecklats positivt tack vare den ökade medvetenheten om säkerhet.
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Företaget har också använt sociala medier för att
sprida budskapet, med överraskande goda reaktioner
hos konsumenter. Samarbetet med Kooltrade, som kan
nå upp till 1 700 butiker i Storbritannien och Frankrike,
har utvecklats enligt plan.
Tyskland och Spanien är några av de starkaste marknaderna för Axonkids och samarbetet med den nya
tyska distributören går bättre än förväntat. Även i Polen
har utvecklingen varit mycket stark det senaste året.
Kina har inte följt planen. Ledningen har sagt upp
avtalet med den tidigare distributören och håller nu
på att introducera en ny distributör för den kinesiska
marknaden. Ledningen är fortsatt positiv till att etablera
sig i Kina, men räknar med att utvecklingen kommer att
ta tid, eftersom bilbarnstolar är ett relativt nytt begrepp
för konsumenten. För att tillmötesgå den kinesiska
marknaden har Axonkids låtit godkänna 5 bilbarnstolar enligt det senaste CCC-reglementet, vilket är ett
godkännande motsvarande ECE, men riktat mot den
kinesiska marknaden.
Den nya europeiska standarden kommer att förstärka det bakåtvända åkandet. Standarden innebär att
det blir enklare att installera en bakåtvänd stol eftersom man kan använda ISOfix fästen samt stödben.
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Svårigheten att installera stolen har tidigare varit ett
avgörande skäl till att många länder har haft det svårt
att övertyga konsumenterna att gå över till den säkrare
bakåtvända stolen.
Axonkids har under hela sitt verksamma liv hållit sig i
framkant i utvecklingen av bilbarnstolar eftersom bolagets stolar bygger på den bakåtvända principen. Detta innebär inte att Axonkids kan luta sig tillbaka, utan
bör fortsätta att leda utvecklingen för barns säkerhet
i bilen. Axonkids utvecklar stolarna med en bakåtvänd
position som grund för konstruktionen av produkterna.
Företaget är i stort sett ensam om denna typ av designarbete vilket innebär att produkten blir säkrare samt
barnet får mer plats i bilen.

Händelser
i företagets utveckling
2009
Axonkids startas av Tony Broberg och Tony Qvist i
november.

2010
Det första verksamhetsåret i Bolaget består av ett
intensivt arbete med produktutveckling för att få en så
komplett portfölj av bilbarnstolar som möjligt.
Mycket av utvecklingsarbetet sker i Kina och i Sverige.
I USA sker dessutom ett utvecklingsarbete tillsammans
med den amerikanska bältes- och låstillverkaren IMMI.
Deras patenterade lösning för självåtdragande underförankringsband anpassas för Axonkids bilbarnstolar.

Försäljningen av bilbarnstolar uppgick till knappt 20
miljoner kronor.

2014
Axonkids genomför en spridningsemission och noterar
sig på AktieTorget.
Bolaget deltar på en säkerhetskonferens i Peking tillsammans med bland annat Volvo Cars. 60 journalister
finns på plats och flera artiklar publiceras i kinesiska
dagspressen.

2011

Det Internetbaserade undersökningsföretaget Smartson genomför ett kundtest av Axonkids bilbarnstol
Duofix. Testet ger gott resultat och Duofix fick 8,5 av
10 poäng med 92 procent av alla föräldrar som rekommenderade stolen för andra köpare.

I juni presenteras den nyutvecklade produktportföljen
och de första bilbarnstolarna säljs. Försäljningen sker
framförallt i de nordiska länderna.

2015

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

2012
Stolen Minikid utvecklas och erhåller ett ECE
R/44-godkännande. Stolen har utvecklats för att passa
i mindre bilar och är plusmärkt för barn upp till 25 kilo.
Axonkids deltog för första gången på barntillbehörsmässan i Köln. Distributionsavtal sluts för flera
europeiska länder.

Ett samarbete med Länsförsäkringar i Skaraborg och
Älvsborg samt NTF inleds, där Länsförsäkringar erbjuder föräldrar möjlighet att köpa Axonkids bilbarnstolar
och NTF monterar dem i bilen.
Axonkids skriver avtal med ett kinesiskt säljbolag, där
säljbolaget ska marknadsföra och sälja Axonkids initialt
i tre år på den kinesiska marknaden.
Utökat samarbete med det kinesiska säljbolaget om
lansering av Axonkids bilbarnstolar på de Internetbaserade butikerna JD.com och tmall.com.

Bilbarnstolar såldes för 10,2 miljoner kronor under året.

Avtal med Kooltrade om distribution av Axonkids bilbarnstolar i Storbritannien och Frankrike.

2013

Avtal med tyska EKgroup om distribution av bilbarnstolar på den Tyska marknaden.

Minikids lanseras som en ny bilbarnstol från Axonkids.
Bakåtvänt åkande för barn i lägre åldrar slog igenom på
den europeiska marknaden genom införandet av I-size
reglementet.

2016

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

Axonkids levererar för första gången en positiv kvartalsrapport.

Axonkid sluter avtal med Babyopt group om distribution
av Axonkids bilbarnstolar på den ryska marknaden.
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Styrelse och ledning
Thomas Bräutigam, f. 1967. Styrelseordförande - oberoende
Master of Business Administration, Handelshögskolan i Stockholm samt Manchester Business School. Thomas
har över 16 års erfarenhet från VD befattningar inom olika branscher. Tidigare VD positioner Tretorn AB, European
Nursery Group AS, BRIO AB samt ColArt International Holdings Ltd. Thomas har varit verksam i över 12 år i England,
5 år i Schweiz samt varit ordförande i företag i Kina, Japan och USA. Samtliga uppdrag har inneburit stora förändringsarbeten både i form av förbättrad försäljningen, effektivisera verksamheten samt utveckla organisationen.
Aktieinnehav : Thomas Bräutigam äger inga aktier i Bolaget.

Peter Schön, f. 1961. Styrelseledamot, oberoende
Civilekonomexamen från Växjö Universitet. Sedan 2015 är Peter Schön CFO för NetonNet Group AB. Peter Schöns
tidigare erfarenheter innefattar arbete inom börsnoterade ProfilGruppen bland annat som CFO samt tidvis t.f. VD
mellan åren 2006-2015. Mellan 2003 – 2006 var Peter Schön CFO för European Nursery Group vilket var den
ledande nordiska leverantören av barnvagnar, bilstolar och barnmöbler.
Aktieinnehav : Peter Schön äger inga aktier i Bolaget.

Daniel Johansson, f. 1981. Styrelseledamot, Verkställande Direktör
Civilingenjörsexamen inom produkt- och affärsutveckling från Chalmers tekniska högskola. Daniel har erfarenhet
från många olika branscher och storlek på företag från tidigare uppdrag som konsult. Han har även arbetat med
start-up bolag på olika nivåer. Har bland annat tidigare arbetat som projektledare inom Volvo-koncernen samt Teknisk chef på Parans Solar Lighting.
Aktieinnehav : 276 965 aktier.

Tony Qvist, f. 1963. Styrelseledamot, Försäljningschef samt grundare
Tony har mångårig erfarenhet av försäljning och produktutveckling samt marknadsföring. Han har 23 års erfarenhet
från babybranschen med framförallt bilbarnstolar och barnvagnar. Tony började som säljare 1991 inom branschen
på Britax AB. Han blev därefter försäljningschef 2001 på Brio Barnvagnar för Sverige och Norge. På Brio har Tony
Qvist varit med och tagit fram hela bilstolssortimentet från grunden. 2009 startade Tony Qvist och Tony Broberg
Axonkids AB där Tony Qvist har varit den som tagit fram produktfamiljen från grunden. Sedan starten har Tony Qvist
också varit försäljningsansvarig på Axonkids.
Aktieinnehav : 1 479 864 aktier.
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Övrig information
om organisationen
Potentiella intressekonflikter
Ingen av styrelseledamöterna eller ledande befattningshavare har några potentiella intressekonflikter med Axonkids
där privata intressen kan stå i strid med Bolagets.
Ingen av styrelseledamöterna, ledande befattningshavare eller revisorer i Axonkids AB har eller har haft någon direkt eller indirekt delaktighet i några affärstransaktioner som är ovanliga till sin karaktär eller i sina avtalsvillkor med
Bolaget.

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

Patent och immaterialrättsligt skydd
Axonkids innehar inga patent gällande bilbarnstolarna eller några andra produkter.

Myndighetssanktioner och intressekonflikter
Ingen av de i styrelsen ingående ledamöterna eller de ledande befattningshavarna under de senaste fem åren
dömts i bedrägerirelaterade mål, drabbats av myndigheters sanktioner eller anklagelser, eller förbjudits av domstol
att ingå som medlem av Bolagets förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan, eller från att ha en övergripande funktion hos Bolaget. Inga styrelseledamöter eller personer som ingår i ledningen anses ha privata intressen som står i
strid med Bolagets intressen.

Revisor
KPMG
Norra Hamngatan 22
411 06 GÖTEBORG
Tel 031-61 48 00
Med huvudansvarig revisor
Roger Mattsson, auktoriserad revisor,
Medlem i Föreningen Auktoriserade Revisorer, FAR
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Utvald finansiell
information
Alla belopp i tusentals
kronor om inget annat anges

2016
1/1-30/9

2015
1/1-30/9

2015
1/1-31/12

2014
1/1-31/12

2013
1/1-31/12

32 216

17 797

26 209

22 083

19 982

81%

9,7%

18%

10%

95%

114

435

405

1 065

76

328

-30 858

-25 926

-21 342

Resultaträkning
Nettoomsättning
Omsättningstillväxt
Aktiverat arbete för egen räkning
Övriga intäkter
Rörelsens kostnader
Rörelseresultat

-184

-2 903

-3 469

-3 332

-627

Periodens resultat

-353

-2 612

-3 154

-2 937

-1 370

2015
31/12

2014
31/12

2013
31/12

Anläggningstillgångar

14 583

12 354

8 520

Omsättningstillgångar

13 062

7 474

4 128

Summa tillgångar

27 645

19 828

12 648

Eget kapital

13 482

5 143

926

2 899

4 069

5 081

Balansräkning

Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder

11 264

10 616

6 641

27 645

19 828

12 648

Soliditet

49%

26%

7%

Kassalikviditet

93%

49%

25%

4

6

5

Summa eget kapital och skulder

Medelantal anställda, st

Axonkids har för de 9 första månaderna 2015 och 2016 valt att redovisa i enlighet med AktieTorgets riktlinjer för
kvartalsredogörelser med kondenserad information. Därav den begränsade informationen. Dessa har inte reviderats
av Bolagets revisor.
De största marknaderna för Axonkids under 2016 är:
Sverige		
14,0 MSEK
Tyskland
5,4 MSEK
Polen		
5,2 MSEK
Spanien		
4,0 MSEK
Storbritannien 1,1 MSEK

Handlingar införlivade genom hänvisning
Till memorandumet har följande dokument införlivats genom hänvisning då de finns fritt tillgängliga på företagets
hemsida: de senaste två årsredovisningarna jämte revisionsberättelse. Dessa finns att hämta på
http://www.axkid.com/sv/.
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Aktieägare
Axonkids AB:s aktieägare 2016-09-30
Aktieägare

Antal aktier

Andel av kapital och röster, %

Tony Qvist

1 479 864

18,05%

Tony Broberg

1 351 292

16,48%

Andreas Finke

1 219 357

14,87%

Försäkringsaktiebolaget, Avanza pension

335 434

4,09%

Daniel Johansson

276 965

3,38%

Nordnet pensionsförsäkring AB

144 810

1,77%

Jan-Ove Petersson

140 000

1,71%

Thomas Lindgren

108 831

1,33%

Robert Fransson

96 500

1,18%

Övriga 950 aktieägare

3 046 947

37,14%

SUMMA

8 200 000

100,00%

Aktiekapitalets utveckling
År

Händelse

2009

Bolagsbildning

2013

Split 5 000:1

2013

Fondemission

2013-2014 Nyemission

Ökning
antal aktier

Totalt
antal aktier

Ökning
av aktiekapital Totalt aktiekapital

1 000

1 000

100 000

100 000

100,00

4 999 000

5 000 000

0

100 000

0,02

0

5 000 000

400 000

500 000

0,10

400 000

5 400 000

40 000

540 000

0,10

Kvotvärde

2014

Nyemission

1 000 000

6 400 000

100 000

640 000

0,10

2015

Nyemission

800 000

7 200 000

80 000

720 000

0,10

2015

Nyemission

1 000 000

8 200 000

100 000

820 000

0,10

2016

Föreliggande
nyemission*

1 500 000

9 700 000

150 000

970 000

0,10

* Vid fulltecknad företrädesemission inklusive överteckningsoption.
Vid samtliga nyemissioner har emitterade aktier betalats fullt ut med kontanta medel.
På en extra bolagsstämma den 2 november 2016 beslutades om att ge styrelsen ett bemyndigande att genomföra
nyemission. Bemyndigandet omfattade 1 500 000 aktier vilket maximalt kan öka aktiekapitalet med ytterligare 150
000 SEK.
Föreliggande nyemission genomförs till ett bolagsvärde om 45,1 MSEK.
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Information om
de aktier som erbjuds
Aktiekapitalet i Axonkids AB uppgår före nyemissionen
till 820 000 kronor, fördelade på 8 200 000 aktier.
Efter emissionen av ytterligare 1 500 000 aktier i föreliggande nyemission uppgår aktiekapitalet till 970 000
kronor, fördelade på 9 700 000 aktier.
Varje aktie medför lika rätt till andel i Axonkids AB:s
tillgångar och resultat. Samtliga aktier berättigar till en
röst. Aktieägare i bolaget har företrädesrätt vid emission, i proportion och sort, till befintligt innehav. För att
ändra aktieägarnas rätt i bolaget krävs ett bolagsstämmobeslut med kvalificerad majoritet.
Aktierna är upprättade enligt svensk rätt och denominerade i svenska kronor.

Aktiebok
Företagets aktiebok kontoförs av Euroclear Sweden AB,
Box 7822, 103 97 STOCKHOLM, (f.d. VPC), som registrerar aktierna på den person som innehar aktierna.

Handelsbeteckningar
Handelsbeteckningen för Bolaget aktie är AXON. ISINkod för aktien är SE0005934452.
För teckningsrätterna med handelsbeteckningen AXON
TR, som handlas mellan den 28 november till den 13
december 2016, är ISIN-koden SE0009346067.
Betalda tecknade aktier med handelsbeteckningen
AXON BTA, som handlas från och med den 28 november fram tills emissionen är registrerad hos Bolagsverket vilket beräknas ske i början av januari 2017, har
ISIN-koden SE0009346075.

Utdelning
Alla aktier har lika rätt till utdelning. De nya aktierna
medför rätt till utdelning från och med verksamhetsåret
2016. Den som på fastställd avstämningsdag är införd i
aktieboken eller i förteckning enligt 5 kap. 11 § aktiebolagslagen (2005:551) skall anses behörig att mottaga
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utdelning och vid fondemission ny aktie som tillkommer
aktieägare, samt att utöva aktieägaren företrädesrätt
att deltaga i emission.
I det fall någon aktieägare inte kan nås genom Euroclear (VPC) kvarstår dennes fordran på utdelningsbeloppet mot och begränsas endast genom regler om
preskription. Vid preskription tillfaller utdelningsbeloppet bolaget.

Bolagets aktier kan fritt överlåtas på annan part. Aktierna är ej föremål för erbjudande som lämnats till följd av
budplikt, inlösenrätt eller lösningsskyldighet. Bolagets
aktie har ej heller varit föremål för offentligt uppköpserbjudande under det innevarande eller föregående
räkenskapsåret.

Aktieägarnas godkännande av nyemissionen

Det föreligger inga restriktioner för utdelning eller
särskilda förfaranden för aktieägare bosatta utanför
Sverige och utbetalning sker via Euroclear (VPC) på
samma sätt som för aktieägare bosatta i Sverige. För
aktieägare som inte är skatterättsligt hemmahörande
i Sverige utgår dock normal svensk kupongskatt.

Styrelsens beslut om att genomföra nyemissionen
görs med stöd av det beslut om bemyndigande för
styrelsen att genomföra nyemission som togs på en
extra bolagsstämma den 2 november 2016. Bemyndigandet omfattade 1 500 000 aktier och gällde fram till
kommande årsstämma.

Utspädningseffekter

Kostnader för nyemissionen

Befintliga aktieägare har företrädesrätt att teckna sig
till lika antal aktier som de innehar på avstämningsdagen i företrädesemissionen. För de aktieägare som
avstår att teckna sin relativa andel av emissionen innebär avståendet en utspädningseffekt. Det ursprungliga antalet aktier i Axonkids är 8 200 000. I nyemissionen tillkommer 1 500 000 aktier för att därefter vara
9 700 000 aktier, vilket motsvarar en ökning av antalet
aktier med 18,3 procent.

Nyemissionen tillför Axonkids vid fulltecknad emission
7,5 MSEK före emissionskostnader. Vid fullt nyttjande
av överteckningsoptionen kan ytterligare 1,3 MSEK
tillföras bolaget. Kostnaderna för genomförandet av
emission beräknas till 0,3 MSEK.

För de aktieägare som avstår att teckna aktier i den
föreliggande nyemissionen uppstår en utspädningseffekt motsvarande 15,5 procent av aktiekapitalet i Axonkids efter nyemissionen.

18

Övrig information om aktierna

Villkor och anvisningar
Allmän information

Handel med teckningsrätter

Den 15 november 2016 beslutade styrelsen i bolaget
med stöd av bemyndigande från bolagsstämman den
2 november 2016 att genomföra en nyemission med
företrädesrätt för befintliga aktieägare. Emissionen omfattar högst 1 366 666 aktier och kan inbringa bolaget
7 516 663,00 kronor vid full teckning.

Handel med teckningsrätter äger rum på AktieTorget
under perioden från och med 28 november 2016 till
och med 13 december 2016. Banker och värdepappersinstitut med erforderliga tillstånd står till tjänst vid
förmedling av köp och försäljning av teckningsrätter.

Överteckningsoption
Företrädesemissionen omfattar högst 1 366 666 aktier.
Därutöver tillkommer en överteckningsoption som
styrelsen kan nyttja helt eller delar av vid övertecknad
emission. Överteckningsoptionen uppgår till 133 334
aktier och erbjuds först och främst till befintliga aktieägare genom så kallad subsidiär teckningsrätt.

Avstämningsdag
Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB (”Euroclear”) för fastställande av vem som ska erhålla
teckningsrätter i emissionen är den 24 november 2016.
Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att
erhålla teckningsrätter är den 22 november 2016.
Första dag för handel i Bolagets aktie exklusive rätt att
erhålla teckningsrätter är den 23 november 2016.

Teckningstid
Teckning av aktier ska ske under perioden från och
med den 28 november 2016 till och med den 15 december 2016. Styrelsen i Bolaget äger rätt att förlänga
teckningstiden. De äger inte rätt att avbryta emissionen
efter det att teckningstiden har påbörjats.

Teckningskurs
Teckningskursen är 5,50 kronor per aktie. Inget
courtage kommer att tas ut.

Teckningsrätter
Aktieägare i Bolaget erhåller en (1) teckningsrätt för
varje (1) innehavd aktie. Det krävs sex (6) teckningsrätter för att teckna en (1) ny aktie. Efter teckningstidens
utgång blir outnyttjade teckningsrätter ogiltiga och
kommer att bokas bort från VP-kontot utan särskild
avisering från Euroclear.

Betalda och tecknade aktier (”BTA”)
Teckning genom betalning registreras hos Euroclear så
snart detta kan ske, vilket normalt innebär några bankdagar efter betalning. Därefter erhåller tecknaren en
VP-avi med bekräftelse på att inbokning av BTA skett
på VP-kontot. Tecknade aktier benämns BTA till dess
att nyemissionen blivit registrerad hos Bolagsverket.

Handel med BTA samt omvandling till aktier
Handel med BTA äger rum på AktieTorget från och med
den 28 november 2016 fram till dess att emissionen registrerats hos Bolagsverket och omvandlingen från BTA till aktier sker. Sista dag för handel kommer att kommuniceras ut
genom ett marknadsmeddelande. Ingen särskild avisering
skickas ut från Euroclear i samband med omvandlingen.

Handel med aktien
Aktierna i Bolaget handlas på AktieTorget. Aktien handlas under kortnamnet AXON och har ISIN
SE0005934452. Efter det att emissionen blivit registrerad hos Bolagsverket kommer även de nyemitterade
aktierna att bli föremål för handel.

Företrädesrätt till teckning
Den som på avstämningsdagen den 24 november
2016 är registrerad som aktieägare i Bolaget äger
företrädesrätt att för sex (6) befintliga aktier teckna en
(1) ny aktie till kursen 5,50 kr per aktie.

Direktregistrerade aktieägare,
innehav på VP-konto
De aktieägare eller företrädare för aktieägare som
på avstämningsdagen är registrerade i den av
Euroclear för Bolagets räkning förda aktieboken,
erhåller en teaser, förtryckt emissionsredovisning med
vidhängande bankgiroavi, särskild anmälningssedel
samt anmälningssedel för teckning utan stöd
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av teckningsrätter. VP-avi avseende registrering av
teckningsrätter på VP-konto skickas inte ut.
Den som är upptagen i den i anslutning till aktieboken
förda förteckningen över panthavare och förmyndare erhåller inte emissionsredovisning utan meddelas separat.

Förvaltarregistrerade aktieägare,
innehav på depå
Aktieägare vars innehav av aktier i Bolaget är förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare erhåller
informationsmaterial men ingen emissionsredovisning.
Teckning och betalning ska istället ske enligt instruktioner från förvaltaren.

Teckning med stöd av teckningsrätter,
direktregistrerade aktieägare
Teckning ska ske genom betalning till angivet bankgiro
senast den 15 december 2016 i enlighet med något av
följande två alternativ.
1) Förtryckt bankgiroavi, Emissionsredovisning
Används om samtliga erhållna teckningsrätter ska utnyttjas. Teckning sker genom inbetalning av den förtryckta bankgiroavin. Observera att ingen ytterligare åtgärd
krävs för teckning och att teckningen är bindande.
2) Särskild anmälningssedel
Används om ett annat antal teckningsrätter än vad
som framgår av den förtryckta emissionsredovisningen
ska utnyttjas, t ex om teckningsrätter har köpts eller
sålts. Teckning sker när både den särskilda anmälningssedeln samt inbetalning inkommit till Eminova
Fondkommission. Referens vid inbetalning är anmälningssedelns nummer. Ofullständig eller felaktigt ifylld
anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende.
Observera att teckningen är bindande.
Särskild anmälningssedel kan erhållas från Eminova
Fondkommission AB, tfn 08-684 211 00, fax 08-684 211
29, email info@eminova.se.

Teckningsberättigade direktregistrerade
aktieägare bosatta utanför Sverige
Teckningsberättigade direktregistrerade aktieägare
som inte är bosatta i Sverige och som inte kan använda
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den förtryckta bankgiroavin (emissionsredovisningen)
kan betala i svenska kronor via SWIFT enligt nedan.
Teckning sker när både den särskilda anmälningssedeln
samt inbetalning inkommit till Eminova Fondkommission.
Eminova Fondkommission AB
Biblioteksgatan 3, 3 tr
111 46 Stockholm, Sverige
BIC/SWIFT: NDEASESS
IBAN: SE9230000000032731703768

Aktieägare bosatta i vissa
oberättigade jurisdiktioner
Aktieägare bosatta i annat land där deltagande i
nyemissionen helt eller delvis är föremål för legala
restriktioner äger ej rätt att deltaga i nyemissionen
(exempelvis Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Nya
Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, USA). Dessa
aktieägare kommer inte att erhålla teckningsrätter,
emissionsredovisning eller någon annan information om
nyemissionen.

Teckning utan stöd av teckningsrätter
samt tilldelning
För det fall samtliga aktier inte tecknas med stöd av
teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av återstående aktier.
Anmälan om teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter ska göras på anmälningssedeln benämnd
”Teckning utan stöd av teckningsrätter” som finns att
ladda ned från www.eminova.se. Om fler än en anmälningssedel insänds kommer endast den först erhållna
att beaktas. Någon inbetalning ska ej göras i samband
med anmälan! Observera att anmälan är bindande.
Om anmälan avser teckning till ett belopp om 140
000,00 kr eller mer, ska en kopia på giltig legitimation
medfölja anmälningssedeln. Gäller anmälan en juridisk
person ska utöver legitimation även ett giltigt registreringsbevis som visar behöriga firmatecknare medfölja
anmälningssedeln.
Besked om tilldelning av aktier lämnas genom översändande av en avräkningsnota. Betalning ska erläggas
till bankgiro enligt instruktion på avräkningsnotan och

dras aldrig från angivet VP-konto eller depå. Erläggs
inte betalning i rätt tid kan aktierna komma att överlåtas
till annan. Skulle försäljningspriset vid sådan överlåtelse komma att understiga priset enligt erbjudandet,
kan den som ursprungligen erhållit tilldelning av dessa
aktier komma att få svara för hela eller delar av mellanskillnaden. Inget meddelande skickas ut till de som
ej erhållit tilldelning.

sena inbetalningar från investerare, rutiner hos förvaltande bank eller depåinstitut eller andra för Eminova
icke påverkbara faktorer, kan fördröja leverans av aktier
till investerarens VP-konto eller depå. Eminova avsäger
sig allt ansvar för förluster eller andra konsekvenser
som kan drabba en investerare till följd av tidpunkten
för leverans av aktier.

Anställda i Emissionsinstitutet kan ansöka om att
teckna aktier i emissionen på samma villkor som andra
redan befintliga aktieägare eller allmänheten.

Offentliggörande av utfallet i emissionen
Offentliggörande av utfallet i emissionen kommer att
ske genom ett pressmeddelande från Bolaget så snart
detta är möjligt efter teckningstidens utgång.

Tilldelning ska ske enligt följande:
I första hand ska tilldelning ske till de investerare som
även tecknat aktier med stöd av teckningsrätter i
emissionen, och som på anmälningssedeln åberopat
subsidiär företrädesrätt. Vid överteckning sker tilldelningen pro rata i förhållande till det antal aktier var
och en tecknat med stöd av rätter och i den mån detta
inte kan ske, genom lottning.

Rätt till utdelning

I andra hand ska tilldelning ske till övriga personer som
anmält sig för teckning utan stöd av teckningsrätter.
Vid överteckning sker tilldelningen pro rata i förhållande
till antal anmälda aktier och i den mån detta inte kan
ske, genom lottning.

Bolagets aktiebok med uppgift om aktieägare hanteras
av Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm,
Sverige.

Övrigt
Teckning av aktier med eller utan teckningsrätter är
oåterkallelig och tecknaren kan inte upphäva sin teckning.

Angående leverans av tecknade värdepapper
Felaktiga eller ofullständiga uppgifter i anmälningssedeln, registreringshandläggning vid Bolagsverket,

De nya aktierna ska berättiga till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller
närmast efter att de nya aktierna registrerats hos
Euroclear Sweden AB.

Aktiebok

Tillämplig lagstiftning
Aktierna ges ut under aktiebolagslagen (2005:551) och
regleras av svensk rätt.
Aktieägares rättigheter avseende vinstutdelning,
rösträtt, företrädesrätt vid nyteckning av aktie med
mera styrs dels av Bolagets bolagsordning som finns
tillgänglig på Bolagets hemsida och dels av aktiebolagslagen (2005:551).

Handel i aktien
AktieTorget är ett värdepappersinstitut och driver en handelsplattform som benämns MTF (Multilateral Trading
Facility). AktieTorget tillhandahåller ett effektivt aktiehandelssystem (INET Nordic), tillgängligt för banker och fondkommissionärer anslutna till Norex-börserna. Det innebär att den som vill köpa och sälja aktier som är listade på
AktieTorget använder sin vanliga bank eller fondkommissionär. Aktiekurser från bolag på AktieTorget går att följa
i realtid hos de flesta Internetmäklare och på hemsidor med finansiell information. Aktiekurser finns även att följa
på Text-TV och i dagstidningar. Aktierna som nyemitteras i denna nyemission kommer att bli föremål för handel
på AktieTorget.
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Riskfaktorer
En investering i Axonkids AB utgör en affärsmöjlighet,
men innebär också risker. Dessa kan p.g.a. omvärldsfaktorer och Bolagets affärsinriktning vara svåra att
kvantifiera. Hela det investerade kapitalet kan förloras.
I företag med ringa eller begränsad historik kan risken
ses som extra stor. För att bedöma Bolaget är det
viktigt att beakta de personer som skall driva verksamheten, deras bakgrund, samt riskprofilen i den verksamhet som skall bedrivas. Den som överväger att köpa
aktier i Axonkids bör inhämta råd från kvalificerad rådgivare. Nedan redogörs för ett antal riskfaktorer som har
betydelse för bedömningen av Bolaget och dess aktie.
Riskfaktorerna är inte framställda i prioriteringsordning
och gör inte anspråk på att vara heltäckande.

Bolagsrisker
Begränsade resurser

på marknaden som förespeglas i det här memorandumet. Kvantiteten av sålda produkter kan bli lägre och
tiden det tar att etablera sig på marknaden kan vara längre än vad Bolaget i dagens skede har anledning att tro.

Valutarisk
Tillverkningen av Axonkids produkter sker i huvudsak
i Kina och betalas med USD och en stor del av försäljningen sker i framförallt Europa med Euro som valuta.
Förändringar i valutakurserna kan påverka Bolagets
resultat på ett sätt som kan vara svårt att förutse och
skydda sig mot.

Marknadsrisker
Aktiens likviditet

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

Axonkids handlas på AktieTorget. Bolaget är dock ett
litet företag med ett begränsat antal aktier som ägs
av relativt få aktieägare. Det påverkar aktiens likviditet
då det inte alltid finns köpare till aktier som är till salu.
Det finns ingen garanti för att aktier förvärvade genom
nyemissionen kan säljas till för innehavaren acceptabla
nivåer vid varje given tidpunkt.

Beroende av nyckelpersoner och medarbetare

Kursfall på aktiemarknaden

Axonkids baserar sin framgång på ett fåtal personers kunskap, erfarenhet och kreativitet. Bolaget är
beroende av att i framtiden kunna finna kvalificerade
medarbetare. Bolaget arbetar hårt med att minska
beroendet genom en god dokumentation av rutiner och
arbetsmetoder.

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

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

Försäljningsrisk

Aktiemarknaden präglas även till stor del av psykologiska faktorer. En aktie i Axonkids AB 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.

Framtida utdelning
Eventuella framtida utdelningar och storleken på
sådana utdelningar är beroende av Bolagets framtida
resultat, finansiella ställning, kassaflöden, rörelsekapitalbehov, investe-ringsbehov och andra faktorer.
Villkoren i befintliga och framtida kreditavtal kan också
förhindra eller begränsa att utdelning sker.

Det går inte att med säkerhet fastslå att de produkter
som Bolaget ska producerar får det positiva mottagande
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Spridning av memorandumet
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