Inbjudan att teckna aktier i

Axonkids AB
Emissionsmemorandum 2014

Inför listning på

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 vara i den tekniska och säkerhetsmässiga framkanten, men tillverkas i volym i Kina för att ändå vara prismässigt konkurrenskraftiga.
Axonkids bedriver idag egen tillverkning genom
ett joint venture i Ningbo, Kina. Investeringar för
att bygga upp den fabrik och få den certifierade
enligt ECE R/44 har redan tagits och ger ett
starkt utgångsläge inför framtiden. Mycket arbete
har lagts på att säkerställa kvalitet och leverans.
Bland annat har ett skanningssystem av produktionen införts för att ha 100-procentig kontroll på
tillverkningsprocessen. Verktyg för tillverkning av
bilbarnstolarna har också tillverkats på plats och
finns redan i tillverkningsanläggningen. Verktygen
ägs av Axonkids.
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 sina konkurrenter
så har Axonkids all sin utveckling och konstruktion i Sverige.

Axonkids samarbetar idag med ett antal
leverantörer där amerikanska IMMI är den största.
IMMI är en världsledande leverantör av säkerhetsprodukter inom 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
De första stolarna som Axonkids konstruerat och annat den svenska leverantörer av bilbarnstolstillverkat presenterades på marknaden försomkomponenter Holmbergs Childsafety Holding AB.
maren 2011. Nu har Axonkids under varunamnet
Axkid ett helt produktprogram med en bilstol i
varje kategori av bilbarnstolsäkerhet. Bolaget har
nu etablerat sig utanför den nordiska marknaden
för att bredda sitt kundunderlag i flera länder
såsom t.ex. Tyskland, Spanien och England.
Tillverkning och leverantörer
Produktion av bilbarnstolar regleras av ECE r44.
I samband med att en bilbarnstol godkänns så
skall även produktions anläggningen och dess
kvalitets system godkännas.
Axonkids AB:s fabrik och kvalitetssystem är godkänd av Brittiska VCA. VCA motsvarar svenska
Vägverket. VCA genomför regelbundet kontroller
av fabriken och produktionens kvalitetssystem.
Anledningen till att Bolaget valt att använda VCA
är att de har ett kontor i Peking vilket underlättar godkännandet på plats i fabriken.

Axonkids AB

Norra Ågatan 38
431 37 MÖLNDAL
Tel 0704-56 67 33
E-post: info@axonkids.se
Hemsida: www.axonkids.se
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Välkommen som aktieägare
För snart fem år sedan grundade jag tillsammans
med Tony Broberg Axonkids AB. Båda hade vi lång
erfarenhet från bilbarnstolbranschen. Jag såsom
säljare och försäljningschef inom Brio-koncernen
och Tony Broberg som försäljnings-ansvarig för
Europamarknaden på IMMI. IMMI är en stor
leverantör av bälten inom bilbarnstolsbranschen.
Vi såg båda att det fanns mycket mer att göra
för att utveckla bilbarnstolen och öka barnsäkerheten. Fastän användandet av bilbarnstolar går
många år tillbaka i tiden och branschen får ses
som relativt mogen domineras den av ett antal
stora internationella företag.

I Europa har vi avvaktat med att etablera oss i
ytterligare länder, då vi ser det som väldigt viktigt
att vi sköter våra åtaganden mot agenterna och
distributörerna på ett bra sätt. Vårt stora problem
hitintills har varit att kunna leverera i den takt
som stolarna efterfrågas.
Vi har själva fram till för något år sedan finansierat utvecklingen och uppbyggnaden av företaget
med egna medel. Med den ökande försäljningen
binder vi allt mer kapital då produkterna tillverkas i Kina och måste betalas innan leverans. Av
den anledningen gick Andreas Finke in som ny
delägare för något år sedan, men med en försäljningstillväxt på mellan 50 och 100 procent per år
krävs det ytterligare kapitaltillskott för att stärka
rörelsekapitalet. Av den anledningen genomför vi
föreliggande nyemission.

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

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

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

Hälsar dig därför välkommen att teckna aktier i
Axonkids. 				
				
Tony Qvist
VD i Axonkids AB

Förutom att sälja våra stolar på den nordiska
marknaden har vi börjat en internationell
försäljning till vissa utvalda länder. Det gäller
främst Tyskland, England och Spanien. Dessutom
har vi en agent i Kina som har påbörjat försäljningen och en agent i Nya Zeeland som också börjat
etablera sig på marknaden. I Kina händer något
mycket intressant i och med att det från och med
2014 finns en lag som föreskriver att barn skall
åka i bilbarnstol upp till 4 års ålder jämfört med
tidigare där inget krav på bilbarnstolar fanns.
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Unika detaljer på Axonkids bilbarnstolar
Självåtdragande främre förankringsband i golvet
för stolen, vilket underlättar installationen och
ger en säker fastsättning.

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

Infällbara Isofix-armar vilket möjliggör användning av samma stol i bilen med eller utan Isofix
-fästen.

Extra långt stödben för att kunna installeras i
större bilar såsom minivans och vans.
Självjusterande nackstöd, vilket innebär att nackstödet och bältet justeras efter barnet varje gång
det spänns fast i stolen.

Marknad
I stora delar av Europa har det inte varit så
stort fokus på barnsäkerhet och bilbarnstolarna
har varit konstruerade för att barnen ska sitta
framåtvänt. Detta börjar nu förändras då flera
studier visar på de stora fördelarna med att åka
bakåtvänt i bilen längre upp i åldern vilket man
har tagit till sig även utanför nordens gränser.

Men den stora möjligheten ligger i att positionera sig för ett bakåtvänt åkande för barn i lägre
åldrar nu när I-size reglementet börjat gälla i
Europa. Axonkids har ett försprång eftersom
Bolaget har erfarenhet av att bygga bakåtvända
stolar, som har varit unikt för Norden, då övriga
Europa av tradition åkt framåtvänt.

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

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

Axonkids har goda möjligheter att öka försäljningen kraftigt i Europa då det som helhet föds ca
5,3 miljoner barn där, vilket ska jämföras med
289 000 barn i Norden per år. Axonkids har idag
påbörjat en expansion till Europa genom att knyta till sig ett antal återförsäljare i utvalda länder.
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Teckningsanmälan
			

Anmälan om förvärv av aktier i Axonkids AB (publ)
insändes per post, fax eller inskannad via e-post till:
				
Aktieinvest FK AB					Anmälningstid: 5 maj – 27 maj 2014
Emittentservice					Pris: 6,00 kronor per aktie
113 89 STOCKHOLM					
Likviddag: 10 juni 2014
Fax: 08-50 65 17 01
E-post: emittentservice@aktieinvest.se
Undertecknad befullmäktigar härmed Aktieinvest FK AB att för min/vår räkning, enligt villkor i memorandum utgivet av styrelsen för Axonkids AB i april 2014, teckna:
Antal aktier
			
			

Aktierna kan tecknas i minst en post om 1 000 aktier och därefter valfritt antal
aktier. Teckningskurs per aktie 6,00 kronor.

Aktierna skall registreras på nedanstående depå eller värdepapperskonto:
Depånummer

Bank/Fondkommissionär

VP-konto

Efternamn/Firma

Förnamn

Person-/Organisationsnummer

Telefon dagtid

Utdelningsadress

Postnummer och ort

Ort och datum

E-mail adress

Underskrift

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

Erbjudandet i sammandrag
Emissionsvolym – 6 000 000 kr fördelade på 1 000 000 aktier.

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

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

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

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

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

Företrädesrätt – Emissionen genomförs utan företrädesrätt för befintliga
aktieägare.

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

Teckningstid – 5 maj – 27 maj 2014. Styrelsen förbehåller sig rätten att
förlänga teckningstiden.
Teckning – Genom påteckning och insändning av bindande teckningsanmälan till Aktieinvest AB.

Personuppgifter som aktieägare lämnar i samband med uppdrag eller som i övrigt registreras i samband därmed, behandlas av Aktieinvest FK AB
för förberedelse och administration av uppdraget. Behandling av personuppgifter kan även ske hos andra företag som Aktieinvest FK AB samarbetar
med. Aktierna har inte och avses inte att registreras i något annat land än Sverige. Aktierna kommer således inte att erbjudas till försäljning i USA eller
Kanada, och inbjudan riktar sig inte heller vare sig direkt eller indirekt till någon i USA eller Kanada. Denna anmälningssedel får inte distribueras till
eller i något annat land där sådan distribution (i) förutsätter ytterligare registrering eller andra åtgärder än som följer av svensk rätt eller (ii) strider
mot lag, förordning eller annan bestämmelse i sådant land.
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Utvald finansiell information
Nyckeltal
Tkr där inte annat anges			2013		2012		2011
Nettoomsättning 				19 982		10 233		3 921
Omsättningstillväxt (%)			95		161		Rörelsekostnader 				
-21 342
-12 308
-5 748
Rörelseresultat 				-627		-1 331		-302
Resultat före skatt 				
-1 370		
-1 933		
-689
Rörelsemarginal (%)				Neg		Neg		Neg
Immateriella tillgångar 			
4 200		
3 660		
3 291
Likvida medel 				301		154		1
Justerat eget kapital 				
926		
1 346
-171
Kortfristiga skulder 				
6 641		
4 147		
3 041
Soliditet (%)					7 %		13 %		-3 %
Balansomslutning 				
12 648		
10 525
6 647
Kassalikviditet (%) 				
25 %		
92 %		
28 %
Utdelning 					0		0		0
Medelantal anställda, st			5		4 		3
Finansiella mål
Axonkids har som mål att växa omsättningsmässigt med minst 50 procent per år de närmaste åren.
Omsättningen ska kunna växa med dessa tal genom en fortsatt fokusering på de prioriterade
marknaderna och fördjupa relationerna med de befintliga distributörerna på dessa marknader. På
sikt ska Bolaget successivt addera fler prioriterade marknader.
Axonkids har som mål att under 2014 nå en vinstmarginal på 10 procent, för att sedan med ökad
omsättning nå 15 procent. Att nå en vinstmarginal på 15 procent bedömer styrelsen vara möjlig när
omsättningen ökat till över 50 MSEK per år.

Informationsträffar i samband med nyemissionen
I samband med pågående nyemission genomför Axonkids en roadshow där Bolaget presenteras av
VD Tony Qvist, och där det finns möjlighet att ställa frågor om verksamheten till honom. Följande
ställen är inbokade:
5/5

Stockholm – AktieTorget
Scandic Anglais Hotell
Anmälan: Thomas.gidlund@aktietorget.se

13/5 Malmö – AktieTorget
Malmö Börshus
Anmälan: inbjudan@herslowpartners.se

6/5

Uppsala – AktieTorget
Salagatan 18 A
Anmälan: jan.frischenfeldt@aktietorget.se

14/5 Göteborg – AktieTorget
Radisson Blu, S:a Hamngatan 59-65
Anmälan: info@atvast.se
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Stockholm – Aktiespararna
Stora analysdagen
Anmälan: www.aktiespararna.se

21/5 Göteborg – Aktiespararna
Handelshögskoan, Vasagatan 1
Anmälan: www.aktiespararna.se

8/5

Nyköping – AktieTorget
Scandic City Nyköping
Anmälan: stenwkonsult@gmail.com

Ytterligare datum och orter tillkommer. Information finns att hämta på www.axonkids.se
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