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Ekonomisk information för 2003

Axis AB publicerar följande ekonomiska rapporter:

Tremånadersrapport 22 april 2003

Halvårsrapport 17 juli  2003

Niomånadersrapport 21 oktober  2003

Bokslutskommuniké för 2003 Februari 2004

Årsredovisning 2003 Mars 2004

Axis ekonomiska information på svenska och engelska 

finns tillgänglig på Axis hemsida: 

www.axis.com/corporate/investor/swe/

Rapporterna kan även beställas från:

Axis AB

Emdalavägen 14

223 69 Lund

Tel: 046-272 18 00

Fax: 046-13 61 30

E-post: ir@axis.com

Bolagsstämman hålls tisdagen 29 april 2003. 

Se inbjudan på sidan 47.



1

0

100

200

300

400

500

600

700

800

020100*99/0098/9997/98

Mkr

NETTOOMSÄTTNING
(EXKL. NETCH)

Nyckeltal
Mkr 2002 2001
Koncernen – exkl. Netch1

Nettoomsättning 670,3 675,9

Rörelseresultat 39,7 –83,3

Resultat efter finansiella poster 51,4 –117,8

Koncernen – totalt
Nettoomsättning 670,3 696,3

Rörelseresultat 39,7 –113,8

Resultat efter finansiella poster 51,4 –149,5

Likvida medel vid periodens slut 130,0 180,8
1  Axis genomförde under andra kvartalet 2001 en omstrukturering, varvid bland annat innehavet om 59 pro-

cent i Netch Technologies såldes.
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Rörelseresultatet för 2002 förbättrades till 40 Mkr.

Detta motsvarar en rörelsemarginal på 5,9 procent.

*Proforma 12 mån.

Koncernens omsättning för jämförbara enheter var i

stort sett oförändrad under 2002.

*Proforma 12 mån.

•  Kraftigt förbättrat rörelseresultat

•  Positivt kassaflöde från den löpande verksamheten

•  Fortsatt sänkta rörelsekostnader

•  Video nu det största produktområdet

2002Året i korthet



Detta är Axis
Axis utvecklar produkter som tillför mervärde i nätverkslösningar. Företaget är en innovativ marknadsledare inom nät-

verksbaserad video och skrivarservrar. Axis lösningar används främst i applikationer för säkerhetssystem, fjärr-

övervakning och dokumenthantering. Alla produkter har som bas en egenutvecklad chip-teknologi som också säljs

Products & System Solutions

Products & System Solutions omfattar den del av Axis

försäljning som sker under eget varumärke och består av

fyra huvudsakliga produktområden:

Video | Nätverkskameror och videoservrar, främst system

för säkerhetslösningar och fjärrövervakning

Print | Skrivarserverlösningar för flexibel utskriftshantering

Scan & Store | Lösningar för intelligent och effektiv

dokumenthantering och datalagring

Access | Accesspunkter för trådlös anslutning till lokala

nätverk

Lönsamhet
Trots en svag marknad nådde Axis sitt mål om lönsamhet för helåret 2002.
Under kommande år ska bolaget ytterligare stärka positionen och är väl rustat
för att samtidigt bibehålla en god lönsamhetsutveckling och nå ökad tillväxt. 

Tillväxt
Video svarar för 45 procent av Axis omsättning. Produktområdet som förutspås
ha en fortsatt stark tillväxt de kommande åren har ökat med 26 procent under
2002. Axis är marknadsledande på detta område. Inför år 2003 har Axis ökade
tillväxttal som klart uttalade mål.

Video 
45%

Print 
41%

Access
1%
Scan & Store
7%

Övrigt 
6%

FÖRSÄLJNING PER PRODUKTOMRÅDE 2002

2

Kundsegment

De kundsegment som utgör Axis huvudsakliga målgrupper

för produkter under eget varumärke är: 

Transportation | Flygplatser, järnvägar, hamnar, system för

trafikövervakning, biltullar och kollektivtrafik etc.

Banking & Finance | Banker, postkontor, försäkringsbolag

etc.

Government | Statliga, regionala och lokala myndigheter,

polis, militär, sjukvård, fängelser, museum etc.

Retail | Butiker, bensinstationer, varuhus, stormarknader,

restauranger etc.

Industrial | Processindustri, automation, byggbolag, läke-

medelsindustri, energibolag, gruvindustri och tillverkande

företag etc.

Education | Universitet, skolor, privata utbildningsinstitut

etc.
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vidare till tredjepartsutvecklare. Axis grundades 1984 och är noterat på Stockholmsbörsens O-lista. Företa-

get agerar globalt via egna kontor i fjorton länder samt genom samarbete med distributörer, systemintegra-

törer och OEM-partners i ett sjuttiotal länder. Mer än 95 procent av försäljningen sker utanför Sverige.

Platforms & Customized Products

I Platforms & Customized Products ryms Axis samlade

försäljning inom teknologiområdet. Dels kundanpassade

produkter som säljs genom OEM-licensiering, dels hårdvara

och utvecklarplattformar som säljs direkt till tredjeparts-

utvecklare. OEM-kunderna består till större del av stora

globala tillverkare av skrivare och kopiatorer samt företag

som utvecklar och säljer video- eller säkerhetsutrustning.

Globala marknader

Axis är representerat globalt genom egna kontor i fjorton

länder samt genom samarbete med distributörer och OEM-

partners i ett sjuttiotal länder världen över. Mer än 95 procent

av produktionen exporteras till dessa länder. Nära hälften av

försäljningen går till länderna i EMEA-regionen. Americas

svarar för 27 procent och Asien för 26 procent av försälj-

ningen.

Innovationskraft
Axis har, sedan starten 1984, strävat efter att vara tidig på marknaden med ny
teknik och nya produkter som möter verkliga affärsbehov. Genom sin egenut-
vecklade teknikplattform, en bred produktportfölj och fortsatt innovationskraft
ska företaget stärka positionen som marknadsledande inom intelligenta nät-
verkslösningar. 

Marknadsledande
Axis är marknadsledande inom flertalet av företagets produktområden och är
ett väl etablerat varumärke. Rätt produkter, lång erfarenhet och erkänt ledande
teknologi är några av bolagets framgångsfaktorer. Axis har också en stark ställ-
ning som OEM-leverantör av nätverksteknologi till globalt ledande tillverkare av
bland annat skrivare.

OEM
24%

Axis eget varu-
märke 76%

OEM – ANDEL AV FÖRSÄLJNINGEN 2002 

EMEA 1) 
47%

Americas 2) 
27%

Asien 
26%

1) Europa, Mellanöstern, Afrika
2) Nord, Syd och Central Amerika

FAKTURERING PER REGION 2002



Försäljningsutveckling
Vår bedömning var inledningsvis att marknaden under första

halvåret skulle präglas av osäkerhet och en svag utveckling i

världsekonomin. Avmattningen blev dock djupare och längre

än vad som kunde förutspås, vilket avspeglas i att Axis totala

försäljning inte ökade under året. Förstärkningen av den sven-

ska kronan gentemot bland annat dollar och euro har därtill

medfört en negativ valutaeffekt. Koncernens omsättning för

2002 uppgick till 670 Mkr (676)*.

Lönsamhet och förbättrade marginaler
Rörelseresultatet ökade med 123 Mkr till 40 Mkr, vilket mot-

svarar en rörelsemarginal på 5,9 procent. Resultatet efter

finansiella poster ökade med 169 Mkr till 51 Mkr, vilket inne-

bär en vinstmarginal på 7,7 procent. Det är framförallt en för-

bättrad bruttomarginal som ligger bakom resultatförbättring-

en. Bruttomarginalen förbättrades med 3,8 procentenheter till

57,3 procent.  

Tillväxt inom Video-området
Två huvudsakliga trender präglade Axis verksamhet under året.

Dels det ökade behovet av säkerhet och övervakning, dels den

återhållsamhet som råder kring IT-investeringar. Detta har inne-

burit en fortsatt gynnsam försäljningsutveckling för Axis nät-

verksanslutna videoprodukter som trots den svaga marknaden

ökade med 26 procent. Samtidigt har efterfrågan på övriga stör-

re produktområden minskat. Försäljningen av skrivarservrar har

t ex gått tillbaka med 10 procent jämfört med föregående år.

Förutom ökad efterfrågan på avancerade säkerhets- och

övervakningslösningar fortsätter marknaden för nätverks-

anslutna videolösningar att drivas av skiftet från analoga till

digitala lösningar som ännu är i ett tidigt skede. Flera industri-

analytiker förutspår en fortsatt stark tillväxt de kommande

åren. Till exempel bedömer J. P. Freeman att de samlade 

branschintäkterna för olika typer av digitala övervakningslös-

ningar kommer att uppgå till 3,2 miljarder USD under 2003. 

Under 2002 har utvecklingen entydigt gått mot alltmer

professionella applikationer och större investeringar. Sam-

tidigt har vi märkt tydliga tecken på en konvergens mellan

säkerhets- och IT-branschen, en utveckling i marknaden som

är mycket positiv för Axis produkter och lösningar. Dels upp-

står nya aktörer bland såväl återförsäljare som systemintegra-

törer. Dels ökar IT-chefernas inflytande över de inköpsbeslut

som rör säkerhet och övervakning i takt med att större företag

och organisationer ser fördelar i att koppla samman sina över-

vakningssystem i nätverk. 

Kraftigt förbättrad lönsamhet 
i svag marknad

Axis mål inför 2002 var att uppnå ett positivt rörelseresultat för helåret. Trots att samtliga geografiska marknader präglats av

svag ekonomisk tillväxt har vi nått målet. Det fortsatt svaga marknadsklimatet har dock inte möjliggjort någon försäljnings-

ökning.

VD har ordet
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* Samtliga jämförelsetal är proforma exklusive det under 2001 avyttrade Netch Technologies.
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Stabil geografisk utveckling
Mot bakgrund av den svaga marknadssituationen har arbetet

för att öka marknadsandelar och stärka bolagets positioner

intensifierats under året. Den globala säljorganisationen har

bland annat arbetat med att utbilda såväl återförsäljare,

systemintegratörer som slutkunder kring nätverksanslutna

videolösningar samtidigt som samarbeten inletts med ett stort

antal nya partners med inriktning på helhetslösningar. Vi kon-

staterar därför att såväl EMEA som Asien ökat sin försäljning

jämfört med föregående år. Axis verksamhet i USA har däre-

mot i större utsträckning påverkats av den svaga IT-sektorn

och visar minskad försäljning under slutet av året.

Axis 2003
Axis strategiska teknik-, produkt- och marknadsutveckling

kommer under 2003 att prioritera Videoområdet, som bedöms

ha betydande långsiktiga tillväxtmöjligheter. Målsättningen är

att fortsätta växa inom detta område och stärka vår mark-

nadsledande position samtidigt som Axis ska bibehålla en

fortsatt god lönsamhetsutveckling. Marknadsbearbetningen

kommer bland annat att bli mer branschspecialiserad med fo-

kus på kundsegment som bedöms vara tidiga i sin övergång

från analog till digital teknik. Parallellt kommer relationer

med OEM-kunder att vidareutvecklas. För att behålla en tek-

niskt ledande position och möta kundernas olika behov avser

Axis också att introducera en ny generation videoprodukter

under årets andra hälft.

Den samlade försäljningsutvecklingen är fortfarande svår

att bedöma. I slutet av föregående år fanns flera tecken på

ökad aktivitet men också indikatorer, inte minst i den ameri-

kanska marknaden, som pekar på att även 2003 kan bli ett år

som präglas av generellt återhållsamma IT-investeringar.

Efter åtta år på Axis, varav fem som CFO och COO samt tre

som CEO, har tiden kommit för mig att under våren 2003 läm-

na företaget. Anledningen är att jag antagit erbjudande om

motsvarande position i annat bolag. Det har varit händelserika

och mycket stimulerande år då jag haft möjligheten att till-

sammans med ett stort antal duktiga kollegor få genomföra

såväl förändringar som förbättringar. Min efterträdare blir Ray

Mauritsson som innehaft en rad ledande befattningar inom

Axis sedan 1995. Ray har både den internationella erfarenhet

och det marknadsorienterade synsätt som krävs för att fortsät-

ta driva Axis framåt.

Företaget är nu väl rustat för att fortsätta växa med lön-

samhet. Tillsammans med en god finansiell bas finns de rätta

förutsättningarna för att steg för steg närma sig tillväxtmålen.

Axis har starka marknadspositioner, en god mix av etablerade

och snabbväxande produktområden, en global säljorganisa-

tion och ett stabilt nätverk av distributörer, partners och åter-

försäljare. 

Jag vill avsluta med att tacka alla medarbetare för goda

insatser under 2002. Vi nådde vårt mål om lönsamhet trots en

svag marknad.

Lund i februari 2003

Peter Ragnarsson
Verkställande direktör
(t o m 23 februari 2003)



Affärsidé och verksamhet 
Axis affärsidé är att tillgodose behovet av produkter och lös-

ningar för effektiv, användarvänlig och säker nätverksanslut-

ning. Lösningarna ska ge maximala kundvärden genom mins-

kad administration, reducerade driftskostnader och utökade

användningsområden för olika typer av nätverksutrustning.

Axis, som grundades 1984,  är en innovativ marknadsledare

inom såväl nätverksanslutna videolösningar som inom

skrivarservrar och dokumenthantering. Kärnan i företagets

erbjudande är den egenutvecklade IP-baserade teknologiplatt-

formen som gör det möjligt för Axis att snabbt och kostnads-

effektivt anpassa marknadserbjudandet till nya applikations-

och produktområden. Verksamheten omfattar såväl teknik-

utveckling som marknadsföring och försäljning. Genom en

global närvaro och väl utvecklade partnerskap med distributö-

rer, återförsäljare, tredjepartsutvecklare och OEM-kunder når

Axis ett sjuttiotal länder och kan snabbt etablera ledande posi-

tioner inom strategiskt viktiga marknadsområden.  

Mål & Strategier
Axis ska förstärka och utveckla positionen som marknadsle-

dande leverantör av lösningar och utrustning för IP-baserad

nätverksanslutning. Företaget har uppnått ledande positioner

inom samtliga produktområden och är idag ett väl etablerat

varumärke. Vid sidan av denna övergripande målsättning

finns ett antal finansiella mål som legat fast sedan noteringen

på Stockholmsbörsen år 2000.

Soliditet: Bolagets soliditetsnivå ska inte understiga 50 pro-

cent. Detta mål har uppnåtts ända sedan noteringen. Några

särskilda åtgärder bedöms inte vara nödvändiga för att även

fortsättningsvis upprätthålla denna nivå.

Lönsamhet: Inför noteringen fastställdes lönsamhetsmålet att

Axis senast under 2003 ska uppnå en vinstmarginal om 10–15

procent. Resultatförbättringen under 2002 och den uppnådda

vinstmarginalen på 7,7 procent ligger i linje med målsättningen.

Tillväxt: Den mest ambitiösa utmaningen för Axis sedan note-

ringen är det mål som formulerats kring bolagets tillväxt. Mål-

bilden fram till år 2005 är en genomsnittlig årlig tillväxt om

30 procent, vilket utgör grunden för Axis tillväxtstrategi.

Verksamhet & Strategisk inriktning
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En drivande kraft för allt mer
kommunikation över nätverk

Den övergripande visionen för Axis verksamhet är övertygelsen om att kommunikation över intelligenta

nätverk kommer att utgöra en allt större del av vardagen i framtiden. Axis ambition är att vara en drivande

kraft i denna utveckling. 



Tillväxtstrategin kan sammanfattas i följande huvudpunkter:

Fortsatt utveckling av produktområdet Video
Nätverksanslutna videolösningar står idag för den största de-

len av Axis intäkter, samtidigt finns en stor framtida potential

i produktområdet. Vid sidan av den generella marknadstill-

växten och ett allt starkare partnernätverk, avser Axis att sär-

skilt fokusera på ett antal utvalda kundsegment. Den kom-

mande lanseringen av fjärde generationens videoprodukter

innebär också stora framtida tillväxtmöjligheter för Axis. Ge-

nom effektiv produktutveckling och fler applikationer kan

Axis snabbt erbjuda lösningar som specifikt är utvecklade för

marknadens särskilda krav. 

Utökad OEM-försäljning av Axis videoprodukter
Med den generella tillväxten inom produktområdet Video föl-

jer en ökad efterfrågan på OEM-lösningar för nätverksbasera-

de videoprodukter. Genom fortsatt förstärkning av relationer

med OEM-partners kan Axis säkra en utveckling som motsva-

rar de framgångar som uppnåtts inom den indirekta försälj-

ningen av skrivarprodukter.

Tillväxt genom förvärv
Det finns också möjligheter för Axis att stärka sitt erbjudande –

såväl produkt- och marknadsmässigt som geografiskt – genom

förvärv. Lämpliga förvärvsobjekt kan vara nischade produkt-

bolag som kan bidra till en ökad applikationsbredd och kund-

ackvisition för framförallt videolösningar.

Stabilitet inom produktområdet Print
På grund av en generellt svag marknadssituation har produkt-

området det senaste året haft en negativ påverkan på Axis

totala tillväxt. Genom fördjupning av existerande samarbeten,

fortsatt marknadsföring och produktdifferentiering är målsätt-

ningen att produktområdet Print ska utvecklas stabilt.

Utveckling av teknologier 
som kan medföra snabb försäljningstillväxt
Axis har ända sedan starten, vid sidan av etablerade produkt-

områden, investerat i teknologi som kan innebära potentiellt

stora affärsmöjligheter i framtiden. Idag är Axis en ledande

aktör inom accesspunkter för Bluetooth. Med en gynnsam

marknadsutveckling och ett utökat samarbete med OEM-part-

ners kan dessa teknologilösningar komma att i större utsträck-

ning bidra positivt till Axis fortsatta tillväxt.
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Axis affärsmodell

Gemensam teknikplattform skapar synergier 
Kärnan i Axis verksamhet är den gemensamma

teknikplattform som återfinns i samtliga produkter

och lösningar. För att uppnå ökad synergi mellan

de olika produktfamiljerna inom såväl teknik- och

produktutvecklingen som i den globala marknads-

organisationen har den interna strukturen ytter-

ligare förenklats under året. Som en följd är all

FoU-verksamhet, marknadsorganisation och kund-

service gemensam för hela koncernen. Utveck-

lingskostnader kan på detta sätt slås ut på större

volymer och attraktiva volymfördelar kan uppnås

hos legotillverkarna. Försäljningsarbetet bedrivs

utifrån en tudelad affärsmodell.

Products & System Solutions bearbetar mark-

naden för produkter under Axis eget varumärke.

Platforms & Customized Products samlar Axis för-

säljning inom teknologiområdet, uppdelad på två

huvudkategorier. Dels kundanpassade produkter

som säljs genom OEM-licensiering, dels hårdvara

och utvecklingsplattformar som säljs direkt till

tredjepartsutvecklare.

För att ytterligare effektivisera marknads-

bearbetningen avser Axis inför 2003 att särskilt

fokusera på ett antal utvalda kundsegment. Dessa

nås genom det globalt täckande nätverk av part-

ners, distributörer och återförsäljare som utgör

Axis gränssnitt mot slutkunderna. I takt med en

fortsatt utveckling av marknaden för nätverks-

produkter, främst inom Videoområdet, breddar

Axis existerande partnerskap samtidigt som nya

relationer utvecklas med framför allt systeminte-

gratörer. Härigenom kan företaget bättre möta

efterfrågan på alltmer avancerade lösningar.
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De kundsegment som utgör Axis huvudsakliga målgrupper för 
produkter under eget varumärke är:

Retail | Butiker, bensinstationer, 
varuhus, stormarknader, restauranger,
hotell etc.

Exempel på partners: Excelsa, Securitas,
NICE, ADT, SmartConnect 

Exempel på kunder: Stadium (Sve)
Santa Row (USA)
Springfield Food Courts (USA)

Banking & Finance | Banker,
postkontor, försäkringsbolag etc.

Exempel på partners: SECOM, Loronix,
Securitas, SPIE 

Exempel på kunder: Banco Sabadell (Spa)
Caisse d’Epargne (Fra)

Industrial | Tillverkande företag, gruvor,
byggbolag, läkemedelsindustri,
energibolag etc.

Exempel på partners: ABB, Siemens,
Legrand, Cegelec, Johnson Controls  

Exempel på kunder:
China XiNan Power Elc
Pines Manufacturing (USA)
Volkswagen (Tys)

Government | Statliga, regionala och
lokala myndigheter, polis, militär,
sjukvård, fängelser, museum etc.

Exempel på partners: Honeywell, TRW,
Loronix, Lenel 

Exempel på kunder: US Federal
Penitentiary (USA)
City of Hull, (Eng)
New Zealand Prison

Education | Universitet, skolor, privata
utbildningsinstitut etc.

Exempel på partners: Sokatel (Fra)
DTS (USA)
Honeywell, Lenel 

Exempel på kunder: Canton School 
Direct (USA)
Newport Schools (Eng)

Transportation | Kollektivtrafik,
flygplatser, järnvägar, hamnar, system för
trafikövervakning och biltullar etc.

Exempel på partners: Honeywell, Sirrus, 
Siemens, MetroCommute, Indra 

Exempel på kunder: Sydney Airport (Aus)
Circumvesuviana, (Ita)
Minnesota Dep. Of Traffic (USA)
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OEM

Distributörer

OEM

Produkter under Axis eget varumärke

Produktförsäljning/Teknologilicensiering

Installatörer
Systemintegratörer

Återförsäljare

Installatörer
Systemintegratörer

Återförsäljare

Products & 
System Solutions

Platforms & 
Customized ProductsAX

IS
FoU



Framgångsrikt teknikskifte i Frankrike 

När den franska bankkoncernen Caisse

d'Épargne konstaterade att deras analoga

CCTV-system var för kostsamt, osäkert och

hade begränsade tekniska möjligheter fattade

de beslutet att investera i en ny lösning. Valet

föll på Axis nätverkskamera AXIS 2100 som väl

uppfyllde bankens högt ställda krav på kost-

nadseffektivitet, säkerhet, pålitlighet och kvali-

tet. I ett första steg har Axis kameror installerats

i ett 70-tal av koncernens bankkontor.

Enligt bankens beräkningar blev kostnaden för

den nya digitala lösningen mellan 3,5 och 4,9

gånger lägre än  en analog lösning, samtidigt

som administrationen förenklats och säkerhets-

nivån för banken och dess anställda höjts.

Dessutom kunde bankens befintliga nätverk an-

vändas vid installationen, vilket medgav kortare

implementeringstid och lägre initiala kostnader.

”Vi är extremt nöjda med resultaten så här

långt”, säger Guy Kleiber, Caisse d'Épargnes

CIO. ”Det här är egentligen bara ett första steg i

vår övergång från analoga CCTV-system till di-

gital IP-baserad övervakningsteknologi”.

Products & 
System Solutions

9

Video

Marknaden för IP-baserade videolösningar fortsätter att ut-

vecklas mycket snabbt. Produktområdet Video med en instal-

lerad bas om drygt 200 000 enheter svarar för 45 procent av

Axis totala försäljning.

Axis nätverkskameror och videoserverlösningar sträcker sig

över ett stort antal applikationsområden. De mest framträdan-

de idag är lösningar för säkerhet, fjärrövervakning och broad-

casting. 

IP-baserade videolösningar erbjuder kunderna nya teknis-

ka möjligheter och mer flexibla lösningar. De kan därmed

bättre utnyttja sin säkerhets- och övervakningsutrustning ge-

nom att optimera etablerad nätverksinfrastruktur och sänka

kostnaderna. Till skillnad från kameror i till exempel analoga

CCTV-system kräver inte nätverkskameror särskilda kablar,

anpassad infrastruktur och speciella övervakningsstationer.

Nätverkskameror kopplas direkt till existerande nätverk och

Under Products & System Solutions samlas den del av Axis

försäljning som sker under eget varumärke, vilken idag uppgår

till 76 procent av den totala försäljningen. I de fyra produkt-

områdena finns såväl etablerade lösningar som tillväxtpro-

dukter.

Video | Nätverkskameror och videoservrar, främst system
för säkerhetslösningar och fjärrövervakning

Print | Skrivarserverlösningar för flexibel utskriftshantering

Scan & Store | Lösningar för intelligent och effektiv
dokumenthantering och datalagring

Access | Accesspunkter för trådlös anslutning till lokala
nätverk
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ger på så sätt snabb och enkel tillgång till levande video

oavsett var i världen användaren befinner sig. Videoservrar

digitaliserar bilder från analoga videokameror och gör det

möjligt att överföra bilder och ljud på IP-nätverket.

Framgångarna för Axis inom produktområdet beror på en

rad olika faktorer. Konceptet med nätverksbaserade produkter

ligger rätt i tiden med ett pågående teknikskifte från analoga

till digitala lösningar. Axis har mer än sju års erfarenhet från

området och företaget är sedan länge marknadsledare med en

erkänt ledande egenutvecklad teknologi. Företaget har en bred

internationell närvaro och en  stark ställning bland distributö-

rer, installatörer och systemintegratörer. 

Axis stödjer aktivt utveckling av mjukvaruapplikationer

för nätverkskameror och videoservrar genom Axis ADP-

program (Application Developer Partner). Det är ett initiativ

för samverkan med utvecklare som knyter applikationsutveck-

lare närmare Axis, samtidigt som det säkerställer en stor appli-

kationsbredd som inkluderar företagets produkter. Axis ADP-

program innefattar idag över 100 företag, däribland nyckel-

aktörer som Honeywell, Lenel, Loronix och Milestone.

Året som gått
Under 2002 har Axis tecknat ett flertal strategiska avtal som

tydligt markerar ett erkännande av såväl Axis teknologi som

den ökande betydelsen av IP-baserade videosystem på mark-

naden för säkerhets- och övervakningslösningar.  Betydelse-

fulla order har tillkommit inom i stort sett samtliga kundseg-

ment.  

Axis har också förstärkt och breddat sitt erbjudande med ett

antal nya produkter. AXIS 2420 IR, som lanserades under våren,

är världens första nätverkskamera anpassad för att fungera med

infrarött ljus, något som medger övervakningslösningar med bra

bildkvalitet även i mörker. AXIS 2130 PTZ är en ny kostnadsef-

fektiv nätverkskamera inriktad på flexibilitet och användarvän-

lighet. Även på videoserverområdet har en ny produkt tillkom-

mit, AXIS 250S Video Server som bygger på en ny generation

teknologi där MPEG-2 kompression möjliggör lösningar med

bildöverföring av DVD-kvalitet och stereoljud. Produktfamiljen

har också kompletterats med AXIS 2460 Network DVR (Digital

Video Recorder) som är nätverksansluten och avsevärt förbättrar

prestanda hos videoövervakningssystem genom att den ger

längre lagringstid, hög stabilitet, ökad säkerhet och utökad åt-

komlighet.

Marknadsutveckling
Utvecklingen på marknaden har skett helt i linje med de be-

dömningar som Axis gjorde under föregående år. Kunderna har

lämnat de experimentella installationerna och övergått till pro-

fessionell användning i operativa driftsmiljöer. Efterfrågan på

större, mer avancerade och kundanpassade lösningar har där-

med ökat. Samtidigt har fler aktörer sett potentialen i en snabbt

växande marknad och ett antal större företag som Panasonic,

Sony, Samsung och Sanyo håller på att etablera sig inom pro-

duktområdet. Tillsammans med tidigare konkurrenter som JVC,

Philips och VCS bidrar dessa företag dels till en starkare allmän

drivkraft mot en ökad digitalisering, dels givetvis till en hårda-

re konkurrenssituation. Trots den ökade konkurrensen har Axis

bibehållit sin marknadsledande position och är idag ett väl-

etablerat varumärke.  

Den fortsatta marknadsutvecklingen kommer enligt Axis

bedömning att präglas av liknande förutsättningar de närmas-

te åren. Övergången från analog till digital teknik kommer att

gå i en snabbare takt, samtidigt som tillväxten drivs av en

strävan efter mer avancerade, kostnadseffektiva och flexibla

lösningar med högre prestanda. Genom sin globala närvaro,

strategiska partners och en bred produktportfölj är Axis väl

positionerat för att kunna dra fördel av den stora marknads-

potentialen de kommande åren. 

Övervakningslösning sänker kostnader i federalt fängelse

Nätverkskameror och videoservrar har leverats till ett federalt fängelse i

Kalifornien. Fängelset har sparat över en miljon dollar på installationen.

Axis övervakningssystem har installerats för att övervaka internerna och

för att förse domstolar med bevis om brott som begås i fängelset. Övervak-

ningen och säkerheten har förbättrats på hela fängelseområdet. 

Products & System Solutions / Video
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Trender och utveckling på den internationella över-

vaknings- och säkerhetsmarknaden, enligt den obe-

roende industrianalytikern J.P Freeman* 

(2003 Worldwide CCTV & Digital Video Surveillance report)

1. Fem år av tillväxt

Efterfrågan på digitala övervakningslösningar ökar snabbt och

trots ett generellt svagt konjunkturläge befinner sig branschen i

inledningen av en stark tillväxtfas. Redan under år 2000 och den

första halvan av 2001 var tillväxttakten ganska hög för att sedan

förstärkas ytterligare efter World Trade Center-attackerna den

11 september 2001. För femårsperioden 2002 till 2007 förväntas

en fortsatt mycket stark ökning av branschintäkterna. 

Beräknad global tillväxt för alla typer av övervakningslösningar:

2002 2003 2004 2005 2006 2007

Global omsättning på 
tillverkarnivå i miljarder 
US dollar 2,7 3,2 3,7 4,3 4,9 5,6

Årlig tillväxttakt +13% +19% +17% +16% +14% +13%

2. Marknadstrender

De senaste två åren har utvecklingen mot nätverkskameror varit

förhållandevis snabb och trenden väntas fortsätta då digitala

videobaserade övervakningslösningar använder alltmer avance-

rad teknologi för att höja effektiviteten och kunna hantera fler sä-

kerhetsfunktioner. 

Särskilt snabbväxande områden är videosystem i nätverk, vi-

deoservrar, mjukvara för att spåra föremål, och ”smarta” kameror

som går att fjärrstyra - dessa växer snabbare än den totala mark-

naden och kommer att öka i betydelse för säkerhetscheferna de

kommande fem åren. En annan trend är att IT-chefens inflytande

ökar över de inköpsbeslut som rör videoövervakning. Detta beror

framför allt på att större företag och organisationer ser fördelar i

att koppla samman sina övervakningssystem i nätverk.

3. Skiftet till digital teknologi

Skiftet från analoga till digitala videolösningar syns tydligt i den

skarpa tillväxtkurvan för digitala videoinspelningsprodukter. Från

ett förhållande på en digital enhet per varje två analoga enheter i

försäljningssiffrorna för 2000, så har förhållandet fullständigt kas-

tats om på bara två år, och 2002 såldes tre digitala på varje ana-

log inspelningsenhet. 

Dessutom menar de integratörer som intervjuats för rappor-

ten att (Digital Video Recorders) DVR:er kommer att bli den en-

skilt största produktkategorin under 2007. Det innebär att försälj-

ningssiffrorna för digitala lösningar då kommer att motsvara om-

sättningen på analoga färgkameror, något som i praktiken innebär

ett systemskifte och avslutar den digitala revolutionen inom video-

övervakning. 

4. Skiftet från analoga kameror till nätverkskameror

Trenden mot nätverksbaserade videolösningar har skapat en

stark efterfrågan på nätverkskameror. Trenden är så stark de

kommande fem åren att integratörerna ser nätverkskamerasys-

tem som det tredje största affärsområdet av de tolv som utgör de-

ras totala verksamhetsområde.

5. Tillväxt på fjärrövervakning

Med den ökade användningen av videobaserade övervaknings-

lösningar i nätverk och PC-baserade system, följer också en

snabb ökning av efterfrågan på lösningar för fjärrövervakning. Ex-

empelvis på lösningar som gör det möjligt att från en bärbar dator

övervaka ett flertal olika miljöer samtidigt. För närvarande är den-

na utveckling starkast inom näringslivssektorn, men utvecklingen

förväntas öka även inom bostadssektorn när priserna sjunker och

lösningarna dessutom blir allt mer användarvänliga. Trenden mot

nätverksbaserade fjärrövervakningslösningar kan också komma

att påverka den stora marknaden för distansövervakning av larm-

system som har vuxit stadigt sedan början av 80-talet. Branschen

förväntas introducera sin egen version av centrala videoövervak-

ningsstationer.

* Joe Freeman är grundare till det oberoende analys- och konsultföretaget

J.P. Freeman och tidigare avdelningschef på General Electric och Chief

Operating Officer på Wells Fargo Protection Systems. Joe Freeman har

erhållt en rad utmärkelser och valdes häromåret till ”Chairman of the year”

av amerikanska Security Industry Association.

”

”

”Smarta” kameror, som innehåller en varierande grad av inbyggd intelligens, är den fjärde mest populära

produkten på användarnas inköpslista i år. Om dessa  olika kameror samlas i  en produktkategori, uppskattar

vi att kategorin kan vara värd upp till 500 miljoner dollar i enbart USA under 2005. De 500 miljoner dollarna

avser fabrikspriser. Räknat i konsumentpriser skulle det innebära  omkring 1,06 miljarder dollar i USA.

(JP Freeman)
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Print

Axis är en av världens ledande tillverkare av skrivarserver-

lösningar som möjliggör kostnadseffektiva och användar-

vänliga utskriftsfunktioner oavsett nätverksmiljö och

skrivare. Med marknadens bredaste sortiment av externa

skrivarserverlösningar kan Axis tillgodose behoven hos såväl

stora företag och organisationer som mindre kunder.

Skrivarservrarna är oberoende av skrivartyp och tillverkare
vilket gör det möjligt för användare av olika typer av datorer
så som PC, Mac, Unix och IBM stordatorer, att dela på en och
samma skrivare. Integrerade administrationsverktyg gör det
möjligt för IT-avdelningar att på ett enkelt sätt, genom en
vanlig webbläsare, övervaka och administrera hela utskrifts-
miljön från en central punkt.

Året som gått
År 2002 har i stort präglats av en svag IT-marknad och för-
säljningen inom produktområdet har minskat under perioden.
Trots svåra marknadsvillkor har Axis stärkt sina positioner
genom ett breddat produkterbjudande och ett antal betydelse-
fulla affärer. Sedan Intel drog sig ur marknaden vid årsskiftet
2001/2002 har Axis, med en installerad bas på över 2 miljoner
enheter, befäst positionen som nummer två på den globala
marknaden. Bolaget är sedan flera år tillbaka ett etablerat 
varumärke inom skrivarservrar.

Tre nya produkter för trådlösa utskrifter har introducerats
för att möta det ökade intresset på marknaden. AXIS 5800+
och AXIS 5810, som båda utnyttjar Bluetooth, öppnar en rad
nya möjligheter för mobila användare som befinner sig både i
och utanför sitt vanliga nätverk eller på resande fot. För att
möjliggöra trådlösa utskrifter över IEEE 802.11b lanserades
AXIS 5900. Under hösten tecknades ett viktigt samarbetsavtal
med Toshiba Benelux där skrivarpluggen AXIS 5810 blivit
utvald som lösningen för trådlösa utskrifter baserade på Blue-
tooth-protokollet. Skrivarpluggen säljs tillsammans med Tos-
hibas PCMCIA och SD Bluetooth-kort för bärbara datorer och
handdatorer.

Marknadsutveckling
Även om marknadsutvecklingen inom produktområdet i hög
grad påverkas av generella trender för IT-investeringar finns
det två huvudsakliga drivkrafter som kan bidra till en stabil
utveckling även på en fortsatt svag IT-marknad.

Störst påverkan på sikt beräknas övergången till USB
(Universal Serial Bus) ha. Anslutningsstandarden USB beräk-
nas ersätta majoriteten av alla skrivares nuvarande parallella
Centronics gränssnitt. Detta är ett signifikant teknologiskifte
för externa skrivarservrar och skapar en ersättningsmarknad
där hårda krav ställs på marknadsaktörernas förmåga att radi-
kalt kunna förändra sina produkterbjudanden. Sannolikt kom-
mer inte alla tillverkare som finns idag att delta i USB-mark-
naden vilket ger goda möjligheter för Axis att ta nya mark-
nadsandelar. 

En annan drivkraft är trenden mot trådlösa nät, både som
komplement till vanliga nätverk och som ersättning i kontors-
och industrimiljöer. Skrivare behöver inte längre placeras i
närheten av nätverksuttag, utan kan fritt placeras där behovet
finns vilket innebär administrativa och kostnadsmässiga för-
delar för kunderna. Genom tekniskt ledarskap och ett väl ut-
byggt distributionsnät har Axis god potential att ta marknads-
andelar inom produktområdet på nya geografiska marknader.

Smidigare dokumenthantering för 

Caja dé Ahorros El Monte

När en av Spaniens äldsta banker, El Monte, beslutade sig för att

modernisera IT-miljön på bankkontoren var en mer effektiv doku-

menthantering ett av de viktigaste kraven. Tidigare hade bankens

anställda arbetat i en nätverksmiljö där skrivare var direktanslutna

till respektive PC. Självklart skapade en sådan miljö ett antal flask-

halsar som i vissa lägen hade en negativ påverkan på servicen

gentemot kunderna. Genom att installera skrivarservrar från Axis på

bankens kontor skapades en flexibel och mer kundvänlig IT-miljö. 



Scan & Store

Inom produktområdet Scan & Store utvecklar Axis lös-

ningar för intelligent dokumentdistribution, dokument-

hantering och datalagring. 

Med dessa lösningar kan användarna enkelt, kostnadsef-
fektivt och säkert distribuera och arkivera dokument, samt
dela CD och DVD-skivor via nätverket. Lösningarna inne-
bär också avsevärda fördelar i form av sänkta kostnader,
mindre administration och lägre supportbehov.

Året som gått
Axis har planenligt förstärkt sitt produkterbjudande under
året. Försäljningsutvecklingen har dock präglats av det
svaga investeringsklimat som råder kring IT-investeringar
i kontorsmiljö. 

Två nya dokumentservrar, AXIS 70 och 70U, är nästa
generations lösningar för effektiv dokumentdistribution i
pappersintensiva företag. AXIS 70U innebär också en bredd-
ning av den totala marknadspotentialen. Eftersom anslut-
ningen för första gången sker genom USB-porten blir AXIS
70U tillgänglig för en betydligt större marknad än tidigare,
eftersom den då är kompatibel med fler och billigare
scanners.

Nya AXIS StorPoint CD+ är en helt ny
familj av CD/DVD-servrar som svarar mot
en ökad efterfrågan på lösningar som utnytt-
jar IDE-gränssnittet istället för SCSI för att anslu-
ta diskar och CD/DVD-spelare.

Marknadsutveckling
Marknaden för dokumentservrar drivs av det växande be-
hovet av att göra pappersdokument tillgängliga i elektro-
nisk form samt ett ökat behov att dela på scanners i nät-
verk. De nya produkter som lanserats under senhösten bör
också bidra till en positiv försäljningsutveckling under det
kommande året. Efterfrågan på CD/DVD-servrar drivs av
utvecklingen mot att mindre och mer skalbara lösningar er-
sätter större system. Ytterligare en faktor som påverkar ut-
vecklingen är företagens ökande behov av att ge många
anställda snabb tillgång till information på ett kostnads-
effektivt och säkert sätt. 

Access

Axis accesspunkter gör det möjligt att trådlöst ansluta sig till

lokala nätverk. 

Ett exempel på tillämpning är så kallade Hot Spots, zoner på
flygplatser eller andra offentliga platser, där användare ges
möjlighet att trådlöst koppla upp sig mot Internet för att till
exempel skicka e-post. I kontorsmiljöer kan en accesspunkt
också vara ett enkelt sätt för mobila användare att automatiskt
uppdatera informationen på den bärbara datorn, mobiltelefo-
nen eller handdatorn. 

Året som gått
Under 2002 har marknaden för Bluetooth accesspunkter fort-
satt att utvecklas i en ganska långsam takt. Dock finns redan
idag ett antal tillämpningsområden där efterfrågan på access-
punkter för Bluetooth har ökat. Dels handlar det om lösningar
för det intelligenta hemmet, dels om lösningar för så kallade

Hot Spots. Axis har under året tecknat två större avtal om
leverans av accesspunkter för Bluetooth. Bland annat till
Consafe som har haft framgångar med ett projekt för trådlösa
accesspunkter i Sydamerika. 

Marknadsutveckling
Även om intresset för Bluetooth ökar finns det fortfarande ett
antal faktorer som bromsar den marknadsmässiga utveck-
lingen inom området. Två  hämmande effekter är utvecklingen
i telekomsektorn och det generellt svaga investeringsklimatet
inom IT-sektorn.  

Under hösten har dock antalet produkter med stöd för
Bluetooth ökat, vilket väntas bidra till en ökad efterfrågan
under det kommande året för Bluetooth accesspunkter.

Axis breda kompetens inom nätverksanslutning och före-
tagets väletablerade position skapar förutsättningar för en po-
sitiv utveckling inom detta produktområde när investe-
ringarna på området tar fart.
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Förutom i de produkter som säljs under eget varumärke, används Axis nätverksteknologi också i ett stort antal sammanhang av

andra aktörer. I Platforms & Customized Products ryms Axis samlade försäljning inom teknologiområdet, uppdelad på två

huvudkategorier. Dels kundanpassade produkter som säljs genom OEM-licensiering, dels hårdvara och utvecklarplattformar

som säljs direkt till tredjepartsutvecklare som skapar egna lösningar baserade på Axis teknologi.

Platforms & 
Customized Products

Den största delen av Axis teknologiförsäljning utgörs idag av

OEM-licensiering till stora globala tillverkare av skrivare och

kopiatorer samt företag som utvecklar och säljer video- eller

säkerhetsutrustning. Bland OEM-kunderna märks företag som

Canon, Sony, Minolta, Toshiba, Fuji Xerox och Panasonic. Axis

levererar idag kundanpassade nätverkslösningar inom samtliga

produktområden. Den största andelen av OEM-försäljningen

består av lösningar för video- och printapplikationer. 

Vid sidan av den framgångsrika OEM-försäljningen ökar

också intresset för Axis utvecklarplattformar. Det centrala i

plattformserbjudandet är det egenutvecklade ETRAX-chipet som

tillsammans med Linux-programvara möjliggör enkel och kost-

nadseffektiv utveckling av nätverksbaserade applikationer.

Genom att kärnan i erbjudandet utgörs av en flexibel bastekno-

logi för nätverksanslutning är Axis utvecklarplattformar attrak-

tiva för en bred marknad. I princip kan Axis teknologikunder

vara verksamma inom i stort sett vilken bransch som helst.

Året som gått
Under 2002 har Axis ytterligare stärkt positionen som interna-

tionellt ledande OEM-leverantör av kundanpassade nätverks-

lösningar. Flera befintliga samarbeten har breddats och nya

utvecklats. Axis teknologi utgör idag basen för ett stort antal

produkter som svarar mot en ökad efterfrågan på nätverksba-

serade lösningar inom ett flertal marknadssegment.

Vid sidan av lösningar för print och video har Axis under

året också tecknat ett större OEM-avtal om leverans av access-

punkter för Bluetooth med Toshiba. Lösningen är framtagen

för intelligenta hem där vitvaror och annan hushållsutrust-

ning knyts samman med hjälp av Bluetooth.

Året har även inneburit ytterligare genombrott för Axis

teknologiförsäljning. Tre volymbeställningar på utvecklar-

plattformen AXIS Device Server Platform under hösten visar

styrkan i erbjudandet mot tredjepartsutvecklare. 

Marknadsutveckling
Genom mångåriga och väl fungerande relationer med de stora

globala utrustningstillverkarna har Axis etablerat en stark po-

sition på den internationella marknaden för nätverksbaserade

lösningar. Den egenutvecklade teknologin är erkänt ledande

inom ett flertal applikationsområden. Att Axis arbetar med

öppen källkod och aktivt stödjer tredjepartsutveckling som

baseras på Axis teknologi skapar en växande kundbas för

bolagets teknologilösningar. Axis har sedan flera år en stabil

intäktsbas i OEM-lösningar, som även framöver kommer att

bidra till Axis totala försäljning.

Direktförsäljning av teknologi och utvecklarplattformar är

en diversifierad marknad som är tämligen konkurrensutsatt.

Bland de direkta konkurrenterna finns företag som NetSilicon

(USA) och JCI (Japan).

Traditionellt brukar dock det enskilt största hotet mot all

OEM-verksamhet vara att kunderna själva utvecklar lösningar

istället för att vända sig till externa leverantörer. Trenden

inom Axis verksamhetsområden pekar dock fortsatt tydligt på

att utrustningstillverkarna istället fokuserar allt mer på sina

kärnverksamheter. 
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Den starka trenden mot digitalisering av säkerhets-

och videomarknaden innebär en stor marknadspoten-

tial för Axis. Bolagets ledande position vad gäller både

teknologikomponenter och produkterfarenhet från

detta område skapar goda förutsättningar för tillväxt

även inom OEM-verksamheten. Under de kommande

åren finns därför tydligt fokus på ökad OEM-försälj-

ning gentemot kunder som vill erbjuda nätverksbase-

rade produkter inom videoområdet.

Inom området plattformar finns flera områden där

det blir allt vanligare med IP- och Ethernet-baserad

kommunikation. Trenden är särskilt tydlig inom en

snabbt växande marknad för lösningar riktade mot

industrisegmentet. Axis för också diskussioner med

flera av de företag som utvecklar och säljer lösningar

för det ”intelligenta hemmet”, en marknad som utveck-

las snabbt, framför allt i Asien.

Nytt samarbete med 

Toshiba Home Appliance Company

På den japanska marknaden ökar intresset för

Bluetooth och under året har trådlösa lösningar in-

troducerats inom ett antal nya applikationsom-

råden, bland annat "för intelligenta hem". 

När Toshiba under 2002 lanserade sina lösningar

för automatisering av hemmet var Axis en naturlig

teknologipartner till den japanska hårdvarujätten.

En viktig del i lösningen är de specialanpassade

accesspunkter från Axis som utgör navet i systemet

och knyter samman hushållsmaskiner och vitvaror i

ett trådlöst nätverk. Genom centrala servrar kan

sedan hemmet kontrolleras och styras via Internet,

samtidigt som service och kontrollfunktioner kan

administreras som en integrerad del i Toshibas

koncept. 

OEM
24%

Axis eget varu-
märke 76%

OEM-FÖRSÄLJNING 2002
(andel av total försäljning)

Fördjupat samarbete med Canon

Axis har under flera år levererat accesspunkter och skrivarserverlös-

ningar till Canon. Under året har samarbetet utökats till att även inklu-

dera videolösningar. De kundanpassade videoserverkorten som leve-

rerats till Canon används i nätverkskamerorna VB-C10 och VB-C10R.

Med hjälp av Axis teknologi förenklas installationen av kamerorna

samtidigt som användarna ges möjlighet att kontrollera kamerorna

och få tillgång till bildmaterialet via en vanlig webbläsare.

”Vi känner Axis väl sedan tidigare och de har i flera år levererat pålitli-

ga och högkvalitativa skrivarservrar till oss”, säger Mitsuhiro Tokuha-

ra, Group Executive, Lens Products Group på Canon. ”Axis är en bra

partner eftersom vi är säkra på att de kommer att kunna fortsätta att

utveckla nya hård- och mjukvarulösningar för att ansluta utrustning till

nätverk.”
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Det globala Axis

Geografiska marknader

Säkrare kollektivtrafik i Neapel

Circumvesuviana är ett av Italiens äldsta kollektivtrafikföretag,

med tåg-, buss- och linbanetrafik i och omkring Neapel. Liksom för

övriga kollektivtrafikföretag i Europa är vandalism och brott mot

passagerare ett stort och kostsamt problem för Circumvesuviana.

För att minska skadegörelsen och för att skapa en säkrare resmil-

jö beslutade företaget att installera en fjärrövervakningslösning. 

Övervakningslösningen, som installerats på företagets tåg i ett

första steg, består av mikrokameror som ansluts till AXIS 2400

videoservrar och därmed medger fjärrövervakning och inspelning

av högkvalitativa bilder från tågen. Videoupptagningarna från

tågen kan användas som utrednings- och bevismaterial. 

“Behovet av pålitliga övervakningslösningar är uppenbart för ett

företag som vårt. Våra passagerare måste kunna känna sig trygga

ombord på våra linjer. Dessutom kostar skadegörelse och andra

brott mycket pengar för oss”, säger Fernando Origo, General

Coordinator, Circumvesuviana.

Axis, med huvudkontor i Lund, är globalt representerat genom

egna kontor i fjorton länder, samt genom samarbete med dis-

tributörer, återförsäljare, systemintegratörer och OEM-partners

världen över. Mer än 95 procent av produktionen exporteras

till ett 70-tal länder vilket ger god riskspridning. Marknads-

bearbetning och kundansvar sker via lokala dotterbolag.

EMEA-regionen svarar för nära hälften av omsättningen, följd

av Americas med 27 procent och Asien med 26 procent.

Axis har alltsedan företaget grundades målmedvetet satsat

på internationalisering av verksamheten och har kontinuerligt

utvecklat sitt nätverk av strategiska samarbetspartners. Före-

taget har idag en stabil plattform av distributörer väl lämpade

för hela produktsortimentet. Den långa internationella erfaren-

heten liksom god kunskap om lokala förhållanden utgör till-

sammans med det globala nätverket några av Axis viktigaste

framgångsfaktorer.  I takt med den fortsatta utvecklingen av

marknaden, främst inom Video-området, har den globala sälj-

organisationen under 2002 inlett ett flertal samarbeten med

systemintegratörer och partners med inriktning på helhets-

lösningar. 

EMEA 1) 
47%

Americas 2) 
27%

Asien 
26%

1) Europa, Mellanöstern, Afrika
2) Nord, Syd och Central Amerika

FAKTURERING PER REGION 2002
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EMEA
Marknad
EMEA, det vill säga Europa, Mellanöstern och Afrika är Axis
största marknad. Bolaget har representation i så gott som alla
europeiska länder.

Den europeiska marknaden har haft en svag tillväxt under
året, främst i de större länderna och allra mest märkbar i Tysk-
land. Samtidigt har året präglats av ett generellt större säker-
hetsintresse vilket medfört ökat intresse för ny teknologi inom
området. För Axis har detta inneburit en positiv inverkan på
försäljningsutvecklingen. Den sammanlagda försäljningen i
regionen uppgick under år 2002 till 316 Mkr.

Axis på marknaden
Axis innehar ledande positioner inom samtliga etablerade pro-
duktområden i EMEA-regionen. Genom ett brett nätverk av
distributörer och OEM-partners kan företaget kontinuerligt
försvara och utveckla sina positioner även i mer mogna mark-
nadsområden där kampen om marknadsandelar är viktig. Axis
har därför under året bland annat genomfört ett aktivt mark-
nadsföringsprogram med inriktning på skrivarservrar, vilket
resulterat i en stabil försäljning trots den generellt svaga efter-
frågan. Den vikande konjunkturen har däremot haft en nega-
tiv påverkan på försäljningen inom produktområdena Scan
och Store.

Inom Video har Axis stärkt sin position i Europa. Flera
viktiga order och avtal har tecknats med såväl större banker
som statliga myndigheter och industriella aktörer. Samtidigt
har ett intensivt arbete bedrivits för bygga ut nätverket av
systemintegratörer och partners med inriktning på helhets-
lösningar. Samarbeten har utvecklats med bland annat
Honeywell som Securitas. Axis har sammantaget knutit till sig
cirka 70 nya partners i regionen. Detta har bidragit till en för-
säljningsökning för Video i hela EMEA med en tillväxt på 53
procent jämfört med föregående år.

Några strategiskt betydelsefulla affärer under året har
varit:
• försäljning av nätverkskameror till den holländska skatte-

myndigheten i samarbete med Honeywell
• övervakning av Stadiumbutik i Sverige i samarbete med

Securitas
• Newport City Council i Storbritannien, som vann säkerhets-

pris tack vare Axis nätverksbaserade övervakningslösning
för skolor

• Caisse d’Epargne i Frankrike som valt att basera sina nya
säkerhetslösningar i bankkoncernen på Axis produkter

Marknadsutsikter
Axis har haft en starkare utveckling i EMEA under årets andra
hälft. Detta kan till stor del tillskrivas de nya partneravtal som
slutits samt den stora utbildningsinsats som säljorganisatio-
nen genomfört inom Video-området. Dessa insatser bör ge
fortsatt goda resultat även under det kommande året då stor
prioritet kommer att läggas på intensiv marknadsbearbetning
av utvalda segment. Intresset för nätverkskameror och video-
servrar förväntas fortsätta växa, vilket tydligt märks genom
ett ökat antal förfrågningar från såväl distributörer som slut-
kunder. För 2003 bedöms konjunkturen i regionen bli fortsatt
dämpad med ringa förhoppningar om större IT-investeringar.
Axis räknar dock med fortsatt tillväxt i flertalet länder, bland
annat i södra och östra Europa. 

Axis lösning övervakar skolor

Axis utökar sin kundbas och bolagets lösningar

används nu också i grundskolor i Newport, Stor-

britannien. Skolor och områden kring skolbygg-

naderna övervakas på kvällar och helger med

kameror kopplade till AXIS 2400 Video Server,

i syfte att öka säkerheten. 

Axis lösning har dessutom belönats med säker-

hetspriset Security Excellence Awards.

”Genom att kombinera regeringens ’National

Grid for learning’ och IP-baserad övervaknings-

teknologi, har detta projekt skapat verklig nytta

för grundskolor i Newport. Vi är glada över att ha

vunnit den här utmärkelsen och hoppas på att

andra kommunfullmäktige följer vårt exempel”,

säger Phil Cox, huvudkonsult på Newport City

Council.

Fakta EMEA 2002: 

Omsättning, Mkr 316

Andel av total försäljning, % 47

Antal anställda 43
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Asien
Marknaden
Den allmänna konjunkturen har varit svag i stora delar av
Asien och Stilla Havsregionen. Asean-länderna har dock trots
det svaga ekonomiska klimatet visat god återhämtnings-
förmåga. Marknaderna i Australien, Nya Zeeland och Korea
har utvecklats stabilt och Kina har dessutom överraskat posi-
tivt. Potentialen på den kinesiska marknaden lockar investe-
rare och utländska direktinvesteringar, vilket i sin tur påverkar
konkurrenskraften hos flera närliggande ekonomier.

Marknaden för IP-övervakning är ännu i sin linda även
om efterfrågan på lösningar och produkter för säkerhet och
fjärrövervakning växer snabbt. Kunderna efterfrågar i allt
större utsträckning helhetslösningar, snarare än enskilda
kameror och andra produkter, vilket kräver större kunskap om
och förståelse för kundens specifika behov. I likhet med den
amerikanska marknaden präglas försäljningen av längre led-
tider och säljcykler.

Axis på marknaden
Trots att det generella affärsklimatet i regionen har varit dys-
tert har Axis visat tillväxt och förbättrat resultatet. Huvudsak-
liga anledningar till detta är företagets nära samarbeten med
en rad strategiskt betydelsefulla partners, distributörer och
återförsäljare.
Till de viktigaste affärerna under året hör; 
•  bostadsprojekt, där Axis levererade videoservrar till ett bo-

stadsområde i Singapore
•  installation med hög säkerhetsprofil av kameralösning i

Stilla Havsområdet tillsammans med Honeywell  
•  kameraövervakning i ett fängelse på Nya Zeeland

Marknadsutsikter
När marknaden återhämtar sig har Axis goda möjligheter att
ytterligare öka försäljningen genom sin starka marknadsposi-
tion. Bolaget har en tioårig erfarenhet i regionen. Axis utveck-
lar kontinuerligt nya produkter och lösningar och strävar sam-
tidigt efter att öka samarbetet med ytterligare partners. I takt
med att fler mjukvaruföretag bygger sina lösningar på Axis
produkter kommer också efterfrågan på digital teknik och IP-
baserad övervakningsteknologi att öka. Den långsiktiga till-
växtpotentialen bedöms kunna bli betydande framförallt i
Kina men även i närliggande asiatiska ekonomier.

Japan

Marknaden
Den japanska marknaden präglas sedan inledningen av 1990-
talet av en fortsatt svag konjunktur. Detta har dock störst be-
tydelse för etablerade och mogna marknadsområden som i
regel är mer konjunkturkänsliga. Japan är fortfarande den
tredje motorn i världsekonomin och spelar en viktig roll ur ett
globalt perspektiv med sina stora aktörer på IT-marknaden.
Dessa driver särskilt digitaliseringen av olika marknader och
utbredningen av IP-baserade produkter, vilket gör den
japanska marknadsplatsen särskilt intressant för Axis.

Axis på marknaden
Trots konjunkturen har Axis stärkt sin position i Japan under
2002 och noterar såväl resultatförbättringar som tillväxt.
Verksamheten består till stor del av OEM-försäljning, där
skrivarservrar fortfarande utgör en betydande andel. Många
av de globala skrivartillverkarna har sina huvudsäten i Japan
och för Axis del är relationen till bland annat Canon av stor
betydelse. Under året har även ett samarbete med Toshiba
inletts. Samarbetet med strategiska IT-distributörer som Soft-
bank, Marubeni info-tech och DIS har också vidareutvecklats.

Marknadsutsikter
Liksom på flertalet andra marknader är Axis marknadsledande
inom Video-området. Bland annat medför bredbandsutveck-
lingen många nya affärsmöjligheter för såväl nätverkskameror
som videoservrar samtidigt som konkurrensen från japanska
aktörer bedöms öka. Axis mål för 2003 är att utveckla den för-
säljningspotential som finns inom Video-området under eget
varumärke parallellt med fortsatt stort fokus på OEM-försälj-
ning.

Americas
Marknaden
Det generella ekonomiska klimatet på de nord- och sydameri-
kanska marknaderna har under 2002 varit bistert. Trots det har
efterfrågan på IP-baserade nätverkslösningar fortsatt att ut-
vecklas positivt. Utvecklingen präglas av ett stort generellt
intresse för säkerhets- och övervakningslösningar. Några av
de mest expansiva delarna är applikationer för övervakning av
offentliga miljöer, skolor, trafikövervakning, myndigheter och
fängelser. 

Samtidigt har det svaga ekonomiska läget medfört att kun-
dernas beslutsprocesser blivit längre. Säljcyklerna inom större
säkerhetsprojekt är dock, även i en bättre konjunktur, förhål-
landevis långa. Trenden går mot att kunderna lägger allt mer
tid på utvärdering av fler produkter och lösningar innan beslut
om investeringar kan fattas, vilket förlänger tiden till avslut.

Fakta Asien inkl. Japan 2002: 

Omsättning, Mkr 174

Andel av total försäljning, % 26

Antal anställda 46

Geografiska marknader
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Axis på marknaden
Inom produktområdet Video, där Axis har en dominerande
ställning på marknaden, har försäljningen ökat trots den fort-
satta konjunkturavmattningen. Axis har under året tecknat
avtal med en rad nya distributörer, återförsäljare och integra-
törer samt ingått ett antal nya strategiskt viktiga partnerskap.
Betydelsen av välutvecklade partnerrelationer illustreras bland
annat av de framgångar som nåtts inom ramen för samarbetet
med Honeywell. Vid sidan av större globala partnerskap inom
Axis ADP-program har även ett samarbete med Cisco inletts
på flera nivåer, vilket kan komma att innebära betydande 
affärsmöjligheter.

De mest betydelsefulla distributörerna på den amerikanska
marknaden är Ingram Micro, TechData och D&H. Axis har un-
der året också tecknat avtal med Anixter, en distributör av
nätverksinfrastruktur som väntas bli en viktig partner.

Utbildning av slutkunder och integratörer om fördelarna
med den digitala tekniken har tillsammans med ett aktivt PR-
arbete varit en viktig komponent för att stärka marknadsposi-
tionen. 

Några intressanta affärer under året är; 
•  system för övervakning till Olympiska Spelen i Salt Lake

City
•  nätverksbaserat övervakningssystem till polismyndigheten

i Washington
•  nätverkskameror och videoservrar till en federal anstalt

i Kalifornien
•  trafikövervakningskameror i flera stater, bland annat

Minnesota och Florida

Marknadsutsikter
Under 2003 förutspås en fortsatt svag ekonomi i USA. Samti-
digt har Axis en stark position på den snabbt växande mark-
naden för nätverkskameror och videoservrar. Denna marknad
drivs av det ökande intresset för säkerhet och bedöms av ana-
lytiker ha en mycket stor tillväxtpotential. Förutsättningarna
för en positiv utveckling i regionen bedöms därför vara goda.
Utvecklingen inom Print, som utgör en mindre del av försälj-
ningen, förväntas vara förhållandevis stabil men kommer
dock fortsatt att präglas av det allmänna IT-klimatet.

Effektiv övervakning i Washington

För att effektivisera sin övervakning av känsliga offentliga miljöer val-

de Metropolitan Police Department of Washington DC (MPDC) att in-

vestera i ett nytt nätverksbaserat övervakningssystem. Det nya syste-

met gör det möjligt för MPDC och samarbetande myndigheter att kon-

trollera och övervaka utvalda platser i Washington DC under större

händelser och som stöd i det dagliga polisarbetet.

Systemet överför videoupptagningar från olika platser i District of Co-

lumbia till MPDCs ledningscentral via ett stort antal digitala kameror.

Genom en  trådlös videolänk skickar kamerorna kontinuerligt video till

videoservrarna AXIS 2401 och AXIS 2400, som i sin tur vidarebefor-

drar bilderna till ledningscentralen på polisens högkvarter.

”Axis videoservrar var idealiska för oss eftersom de lätt kunde integre-

ras med vår nuvarande utrustning och på så sätt minimerades beho-

vet av ytterligare infrastrukturinvesteringar”, säger Walter Collier III,

MPDCs informationschef. ”Vi ville ha högsta möjliga säkerhet till läg-

sta möjliga kostnad och Axis kunde möta båda de kraven.”

Fakta Americas  2002: 

Omsättning, Mkr 180

Andel av total försäljning, % 27

Antal anställda 24
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Forskning & Utveckling

Ledande teknologi

Utvecklingen mot det allt mer nätverksanslutna samhället går snabbt. Trenden att allt fler delar av företag, myndigheter, sam-

hällsfunktioner, offentliga miljöer och hem ansluts till IP-baserade nätverk är idag mycket tydlig. Applikationsbredden är re-

dan stor med nätverkslösningar för allt från övervakning och dokumenthantering till nätverkskopplade tvättmaskiner. 

Nätverken utvecklas också mot att innehålla fler intelligenta

enheter, till skillnad från tidigare när anslutna enheter oftare

styrdes av en central stordator. I takt med denna förändring,

och i samband med att allt fler typer av utrustning och enheter

ansluts, skapas många nya möjligheter. Kort sagt öppnas allt

fler kommunikationsvägar mellan individ och nätverks-

anslutna enheter, samtidigt som behovet av bättre användar-

anpassade lösningar ökar.

Axis vision för utvecklingsarbetet har alltid varit att

genom användarvänlighet, enkelhet och effektivitet erbjuda

användaren möjlighet att nätverksansluta vad man vill, var

man än befinner sig och när man vill. Denna vision har präg-

lat arbetet och idag har Axis nått en position där företaget är

en drivande kraft i utvecklingen mot det nätverksanslutna

samhället. Företagets gedigna historia inom området innebär

en stor marknadsmässig potential. Axis har en bred erfarenhet

från alla faser i utvecklingen. Sedan 1984 har Axis utvecklat

och levererat nätverksbaserade lösningar från chip och hård-

vara till färdiga lösningar och applikationer som når slutan-

vändaren. Idag har Axis en teknologibas som är en etablerad

del av marknaden för nätverksanslutna lösningar, vilket med-

för betydande konkurrensfördelar gentemot andra aktörer. 

En flexibel teknologibas
Kärnan i alla Axis produkter är ETRAX, en så kallad ASIC (Ap-

plication Specific Integrated Circuit) som hanterar allt som en

nätverksansluten enhet måste kunna. I en enda kraftfull krets

utför ETRAX programexekvering, beräkningar, minneshante-

ring och kommunikation med omvärlden. Baserat på ETRAX

och andra komponenter, som till exempel bildkomprimerings-

chipet ARTPEC, utvecklar Axis produkter och lösningar för

direktanslutning till fasta och trådlösa nätverk. Genom den

inbyggda flexibiliteten i ETRAX-teknologin kan Axis snabbt

kundanpassa och utveckla nya produkter och lösningar som

svarar mot marknadens behov. 

Under de senaste två åren har produktområdet Video vuxit

kraftigt, något som väl illustrerar samspelet mellan Axis tekno-

logikärna och bolagets innovationskraft. I Axis kamera- och

videoprodukter ingår de båda egenutvecklade chipen ETRAX

och ARTPEC (ETRAX för nätverksanslutning och ARTPEC för

bildbehandling). ARTPEC bidrar starkt till Axis marknads-

ledande position inom videoområdet. 

Nya produktgenerationer
I linje med de utvecklingsmål som lades inför 2002 har arbetet

under året till stor del fokuserats kring produktutveckling och 



Axis FoU i korthet

Under 2002 investerades 18 procent av Axis totala omsättning i FoU.

Forsknings- och utveckling sysselsätter drygt 120 personer. Verksamheten

är koncentrerad till Lund. Teknologi utvecklad av Axis är idag, vid sidan av

egna produkter, en integrerad del av lösningar från företag som Toshiba, 

Canon, IBM, Sony, Minolta och Panasonic. Axis är en drivande kraft i stan-

dardiseringsorgan som Universal Plug and Play Forum. Viktiga utvecklings-

partners är Lunds Universitet och det internationella forskningsnätverket

Hermes. Basen i utvecklingsarbetet är två egenutvecklade chiparkitekturer

ETRAX och ARTPEC.
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att reducera tiden från idé till färdig produkt. Sammanlagt har

sju nya egenutvecklade produkter lanserats inom Axis fyra

produktområden, samtidigt som erbjudandet gentemot OEM-

och teknologikunder kunnat förbättras ytterligare. 

Vid sidan av den rena produktutvecklingen har Axis under

det gångna året också lanserat en ny version av ETRAX-chipet,

ETRAX 100LX MCM, vilket i grunden är en Linux-dator som

endast är drygt två och en halv kvadratcentimeter stor. Detta

innebär avsevärt kortare utvecklingstider och kraftigt förbätt-

rade möjligheter att utveckla nya kundanpassade lösningar

och produkter.

Under 2003 kommer arbetet, vid sidan av utveckling av

nya produkter, att fokuseras på att färdigställa nästa generation

av bildkomprimeringschipet ARTPEC. För Axis kommer intro-

duktionen av det nya chipet att innebära en betydande mark-

nadsfördel inom produktområdet Video. I takt med en ökad ac-

ceptans för digitala kamera- och videolösningar för säkerhets-

och övervakningsapplikationer, ställs ökade krav på användar-

vänlighet och möjlighet till kundanpassningar. Genom intro-

duktionen av den andra generationens videochip kommer Axis

att kunna erbjuda lösningar som är ännu mer kundanpassade.

Patent
En aktiv patentstrategi bedrivs inom Axis för att skydda bola-

gets investeringar i intellektuellt kapital och kärnteknologi.

Under året har nio nya patent beviljats, bland annat avseende

processorlösningar för ETRAX, kameralösningar, hantering av

metainformation till bilder som skickas över nätverket och

metod för selektiv lagring av bilder. Därmed har Axis genom

åren erhållit 19 patent.

1984
IBM Protokollkonvertering
Europa

1996
ThinServer
Storage
USA

1992
Skrivarservrar
Lokala nätverk
Asien1 2 3 1999

Kamera- och Video-
produkter
Trådlös utrustning
Globalt

4
Sedan Axis bildades 1984 har företaget genomfört fyra stora och genomgripande investerings- och utvecklingsfaser. Verksam-

heten har utvidgats parallellt med utveckling av teknologibasen. Därmed har i varje fas nya produkter och marknader tillkommit.
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Kunskap och handlingskraft
skapar lönsamhet
Axis är ett innovativt företag vars affärsmässiga framgångar bygger på medarbetarnas kunskap, erfarenhet och engagemang.

De anställdas kompetens är grundläggande för att Axis ska bibehålla sin marknadsledande position. Axis satsar därför konti-

nuerligt på kompetensutveckling för alla medarbetare. Härigenom läggs grunden för en lönsam tillväxt.

Axis har sedan lång tid tillbaka systematiskt byggt en stark 

företagskultur. Tillsammans med medarbetarna arbetar led-

ningen med ett antal värderingar och riktlinjer, som tillsam-

mans med de övergripande affärsmålen ligger till grund för en

stimulerande och attraktiv arbetsmiljö och skapar förutsätt-

ningar för en lönsam tillväxt. Värderingarna bidrar till ett ge-

mensamt förhållningssätt för Axis medarbetare i såväl externa

som interna relationer och tar fasta på den dynamiska mång-

fald som präglar ett globalt företag som Axis. De gemensam-

ma riktlinjerna uppmuntrar alla medarbetare att tänka kreativt

och innovativt i såväl externa projekt som i utvecklingen av

nya produkter och lösningar. Samtidigt ska värderingarna

skapa respekt för varandras olikheter och främja en positiv ut-

veckling där alla uppmuntras att ifrågasätta, ta initiativ, an-

svar, sträva framåt och alltid leverera resultat i tid. 

Kunskap och handlingskraft skapar lönsamhet – som i sin

tur innebär att Axis kan utveckla och investera i teknik och

personal och därmed ge ett bättre kunderbjudande. 

Kontinuerlig vidareutbildning
Axis strävar efter att vara en attraktiv arbetsgivare och erbjuder

alla medarbetare kontinuerlig vidareutbildning.  Förutom intro-

duktionsprogram för alla nyanställda erbjuds exempelvis interna

teknikseminarier och teknikutbildningar, liksom möjligheter till

personlig utveckling. I syfte att behålla nyckelmedarbetare satsar

Axis bland annat på ledarskapsutveckling och speciella karriär-

stegar för tekniker. Den övergripande målsättningen är att för-

säkra sig om att medarbetarna trivs och vill fortsätta att utveck-

las i företaget, samtidigt som de ska vara redo att möta den tek-

niska utvecklingen och kundernas förväntningar. 

För att kunna säkra en hög kompetensnivå i framtida rekry-

teringar och vara ett attraktivt val för nyutexaminerade, finns

sedan många år tillbaka ett kontinuerligt samarbete med Lunds

Tekniska Högskola. Axis handleder ett tiotal examensarbeten

per år, bjuder in studentgrupper för att berätta om sin verksam-

het och har medarbetare som undervisar på vissa kurser. 

För att kunna erbjuda en arbetsplats som präglas av trivsel

arbetar Axis också med att ta fram tydligare riktlinjer för en

< 1 år
11%

6–10 år
30%

> 10 år
3%

2–5 år
56%

ANSTÄLLNINGSTID

Universitet/
högskola

73%
Gymnasium
25%

Annan utbildning
2%

UTBILDNINGSNIVÅ

Sverige
69%

Asien
13%

USA
7%

EMEA
11%

ANSTÄLLDA UPPDELAT PÅ REGIONER

Antalet anställda uppgick vid utgången av 2002 till

344 personer i 14 länder.

Merparten av Axis medarbetare har varit anställda

mellan två och fem år.

Nära tre fjärdedelar av samtliga medarbetare har

universitets- eller högskoleutbildning.
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bättre arbetsmiljö, samt bedriver ett aktivt arbete med jäm-

ställdhetsfrågor. Exempelvis stöder och uppmuntrar bolaget

kvinnor att avancera inom organisationen, samt strävar efter

att förenkla för både kvinnor och män att förena arbete, föräl-

draskap och fritid. Idag är 85 av de anställda kvinnor och 259

män. Koncernen har totalt 344 anställda. Axis vill även främja

medarbetarnas hälsa och välbefinnande och lägger stor vikt

vid friskvård, bland annat genom tillgång till träningslokal

och friskvårdsbidrag.

Förmåner och ersättning till medarbetare
Förutom ordinarie lön har Axis ett bonusprogram som inklude-

rar samtliga medarbetare. Företaget erbjuder också olycksfalls-

och sjukvårdsförsäkringar med förmånliga villkor. För att  ska-

pa ett personligt ekonomiskt engagemang och ge medarbetarna

möjlighet att ta del i de framgångar de är med och skapar finns

även möjligheten att delta i optionsprogram. Under verksam-

hetsåret 2002 antog 18 procent av medarbetarna erbjudandet

att förvärva teckningsoptioner i bolaget.  

En attraktiv arbetsgivare

Axis har belönats med utmärkelsen Sveriges bästa arbetsplats i

kategorin föredömligt arbete för mångfald. Axis hamnade dess-

utom på 10:e plats i den totala rankingen över Sveriges bästa

arbetsplatser. Bakom priset står Veckans Affärer, Oxford Re-

search och Great Place To Work Institute. Utmärkelsen är en del

av ett EU-initiativ att utnämna de 100 bästa arbetsplatserna i

Europa.

Miljöpolicy

Axis ska så långt det är möjligt minska verksam-

hetens och produkternas påverkan på miljön. I

linje med detta arbetar företaget med en övergri-

pande miljöpolicy.

Axis arbetar med förebyggande miljöarbete

som syftar till kontinuerliga förbättringar av produk-

ternas hela livscykel. Bland annat ska miljöhänsyn

vara en självklar och integrerad del i varje nytt pro-

jekt. Det innebär bland annat strävan efter att föra

en aktiv dialog om produkter, förpackningar och lo-

gistik med legotillverkare och försäljningskanaler,

för att på så sätt påverka leverantörer att leva upp

till Axis krav. Vid inköpsprocessen för kontorsma-

skiner och datorer är resurssnålhet en viktig faktor.

Axis har en uttalad ambition att göra tillverknings-

processerna så skonsamma som möjligt för mil-

jön. Företaget strävar efter att minimera mäng-

den avfall och i så stor utsträckning som möjligt

återvinna papper och andra restprodukter.

Fakta medarbetare 2002

Genomsnittlig ålder 35,5 år

Personalomsättning 6,6%



Riskhantering

Möjligheter och risker 
Här nedan beskrivs några av de viktiga faktorer som påverkar Axis verksamhet och bolagets finansiella situation.

Verksamhetsrelaterade risker
Axis är verksamt på en global marknad och är via sina dotter-

bolag och partners representerade på ett sjuttiotal länder värl-

den över.  På flertalet av dessa marknader påverkas Axis av

såväl makroekonomiska förhållanden som av teknikskiften

och konkurrenter. För att hantera de affärsmässiga riskerna

och för att kunna behålla sin ledande position arbetar Axis

kontinuerligt med att utveckla teknologin, adressera nya

kundsegment och expandera på nya marknader. Två av Axis

styrkor är den långa erfarenheten av nätverksteknologi och

det globala distributionsnätverket. Den generellt svaga kon-

junkturen och återhållsamhet kring IT-investeringar har under

året dämpat försäljningsutvecklingen. Konjunkturkänslighe-

ten balanseras dock till viss del genom mixen i produktport-

följen där etablerade produkter så som skrivarservrar komplet-

teras med innovativa och snabbväxande produktområden som

nätverksanslutna videolösningar. 

Den geografiska fördelningen mellan Asien, USA och Europa

bidrar till en god riskspridning och till att eliminera en stor del av

det säsongsberoende som kan prägla försäljningen i vissa enskil-

da länder. Legala risker beaktas kontinuerligt och i nuläget före-

kommer inga kända förändringar kring exempelvis restriktioner

för kameraövervakning på de marknader där Axis är verksamt. 

För att dels stärka sin position på befintliga och nya mark-

nader, dels undvika att bli beroende av ett fåtal aktörer vidare-

utvecklar Axis ständigt sitt nätverk av strategiska partners, dis-

tributörer, systemintegratörer och återförsäljare. I syfte att ska-

pa stabilitet och begränsa kundrelaterade risker är målet att

ingen kund ska svara för mer än 15 procent av koncernens 

totala försäljning över året. Även tillverkningen är fördelad 

på flera leverantörer för att undvika produktionsavbrott och för

att snabbt anpassa produktionen till förändringar i marknaden.

Personal
Medarbetarnas kompetens spelar en avgörande roll för att

Axis ska kunna hävda sig mot konkurrenter och möta nya tek-

niska utmaningar. 73 procent av de anställda har universitets-

eller högskoleutbildning och personalomsättningen är låg. För

att säkra det intellektuella kapitalet och skapa fortsatt engage-

mang hos medarbetarna satsar bolaget på kontinuerlig kompe-

tensutveckling samt bonussystem och incitamentsprogram.

Finansiella risker och policys
Axis exponeras för en rad finansiella risker avseende valuta,

likviditet och upplåning. För att minimera riskerna och för

att de finansiella aktiviteterna ska bidra till goda affärsmäs-

siga förutsättningar arbetar Axis utifrån en finanspolicy som

fastställs av styrelsen. Här definieras bland annat hur och

inom vilka intervaller riskerna ska mätas. För att säkerställa

god kontroll, erhålla synergieffekter och en effektiv hante-

ring av den globala organisationen är finansfunktionen cen-

traliserad.

Valutarisk 
Axis starka internationella prägel medför att såväl försäljning

som resultat är beroende av relationen mellan den svenska

kronan och andra valutor. Valutakursernas förändring påver-

kar företagets resultat på ett flertal olika sätt. Bland annat när

försäljning och inköp sker i olika valutor, när regionernas re-

sultat räknas om till svenska kronor och när tillgångar och

skulder är i olika valutor.

Flödet av utländsk valuta säkras på affärsmässiga grunder

och får inte vara av spekulativ karaktär. Cirka 70 procent av

den förväntade försäljningen efter avdrag för kostnader valuta-

säkras. Det är Axis-koncernens samlade valutaexponering som

valutasäkras, inte enskilda dotterbolag eller regioner. Om en

minst 5-procentig förändring av en valutakurs i förhållande till

den svenska kronan riskerar att påverka resultatet med mer än

0,5 Mkr så ska valutasäkring användas. De viktigaste valutorna

för koncernen är US-dollar, euro och yen. 

Valutakursernas utveckling under 2002 har kännetecknats

av en starkare svensk krona gentemot US-dollarn. Detta av-

speglas i försäljningsutvecklingen då valutaeffekter har påver-

kat omsättningen negativt med 26 Mkr.
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Likviditet och upplåning
Den 31 december 2002 hade Axis 130 Mkr i likvida medel

samt icke utnyttjade lånefaciliteteter om 130 Mkr. De kre-

ditlöften som föreligger avser främst finansiering av rörel-

sen. Axis finansiella beredskap mäts i form av likviditets-

reserv och outnyttjade kreditlöften. Målet är att dessa till-

sammans inte ska understiga 10 procent av den genom-

snittliga försäljningen per år.

Axis finanspolicy tillåter att koncernens likvida me-

del placeras i instrument med en återstående löptid på

maximalt ett år. Om placeringen avser att vara långsiktig

får det aktuella instrumentets kvarvarande löptid uppgå

till maximalt två år.

Bolaget använder derivatinstrument för att begränsa

de finansiella riskerna. Derivatinstrumenten används inte

i spekulativt syfte.

Känslighetsanalys
I tabellen nedan ges en indikation om de viktigaste fakto-

rernas effekt på Axis resultat för räkenskapsåret 2002. De

faktorer som vid sidan av valutaexponeringen bedöms ha

störst effekt på resultatet är inköpspriser och lönekostnader.

Faktor, MSEK Förändring Effekt på rörelseresultat, MSEK

Valuta, SEK/Euro +/–5% +/–1

Valuta, SEK/USD +/–5% +/–1

Inköpspriser +/–5% +/–10

Personalkostnader +/–5% +/–10
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Axis-aktien

Axis på börsen
Axis noterades på Stockholmsbörsens O-lista den 27 juni 2000

och ingick under det gångna året i  Stockholmsbörsens Attract

40-lista. En börspost uppgår till 500 aktier. Under 2002 om-

sattes totalt 12 108 161 Axis-aktier, vilket ger en genomsnitt-

lig omsättning på 48 433 aktier per börsdag. Handel i aktien

ägde rum samtliga börsdagar. Omsättningshastigheten under

året var 18 procent att jämföra med 122 procent för börssnittet

på A- och O-listan.  

Sista betalkurs den 31 december 2002 var 18,40 kronor.

Den högsta noteringen, 25,20 kronor, noterades den 2 januari

2002. Årets lägsta notering, 11,00 kronor, inträffade den 10

oktober 2002. Under året sjönk aktien från 25,00 kronor till

18,40 kronor vilket motsvarar 26,4 procent. Stockholms-

börsens generalindex sjönk under samma period med 37,4

procent. Affärsvärldens branschindex IT sjönk med 65 pro-

cent. 

Börsvärde
Axis börsvärde den 31 december 2002 var 1 268 Mkr, vilket

motsvarar en minskning med 26,4 procent under året.

Aktiekapital
Aktiekapitalet uppgår till 689 000 kr fördelat på 68 900 000

aktier, envar aktie på nominellt 0,01 kr.

Aktiekapitalets utveckling
År Antal aktier Nominellt belopp (kr) Aktiekapital ( kr)

1984 500 100,00 50 000

1985 5 040 100,00 504 000

1987 5 640 100,00 564 000

1997 564 000 1,00 564 000

1999 56 400 000 0,01 564 000

2000 68 900 000 0,01 689 000

2001 68 900 000 0,01 689 000

2002 68 900 000 0,01 689 000

Ägarförhållanden
Antalet aktieägare var vid årets slut 9 245 (8 582). Institutio-

nella ägare med innehav över 50 000 aktier svarade för 23

procent av det totala aktiekapitalet. Andelen utländska ägare

var 2,5 procent. 

I nedanstående tabell framgår Axis ägarförhållande per

den 28 december 2002.
Andel av

Ägare Antal aktier kapital och röster

Mikael Karlsson, privat och genom bolag 18 717 764 27,2%
(LMK Industri AB)

G. Kallstrom & Co AB 13 539 765 19,7%
(ingår i Skanditek koncernen)

Martin Gren, genom bolag 7 557 471 11,0%
(Grenspecialisten AB)

Livförsäkringsaktiebolaget Skandia 3 125 000 4,5%

Fjärde AP-fonden 2 964 000 4,3%

Övriga 22 996 000 33,3%

Totalt 68 900 000 100,0%

Ägarstruktur
Storleks- Antal Antal
klasser aktier % ägare % Röster %

1–500 1 431 423 2,09 6 252 67,63 1 431 423 2,09

501–1 000 1 389 617 2,02 1 552 16,79 1 389 617 2,02

1 001–10 000 3 879 079 5,63 1 313 14,20 3 879 079 5,63

10 001–50 000 1 620 688 2,35 89 0,96 1 620 688 2,35

50 001–100 000 614 640 0,89 8 0,09 614 640 0,89

100 001– 59 964 553 87,03 31 0,34 59 964 553 87,03

Summa 68 900 000 9 245 68 900 000

Data per aktie
2002 2001

Resultat efter finansiella poster, kr per aktie 0,75 –2,17

Kassaflöde, kr per aktie –0,74 –0,22

Eget kapital, kr per aktie 4,53 3,96

Börskurs vid utgången av perioden, kr 18,40 25,00

Kurs/eget kapital, procent per aktie 406 429

Utdelning – –

P/E-tal 35 –

P/S-tal 1,9 1,7

Antal utestående aktier (tusental) 68 900 68 900

Genomsnittligt antal aktier (tusental) 68 900 68 900

Utdelning och utdelningspolitik
Axis utdelningspolicy är att lämna en utdelning uppgående

till cirka en tredjedel av årets resultat efter skatt med hänsyn

tagen till bolagets soliditetsmål. Mot bakgrund av denna poli-

cy och årets resultat föreslår styrelsen en utdelning om 0,15

kronor per aktie.
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Kursutveckling 2002

Axis-aktien utvecklades bättre än jämförbara index under 2002.
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Teckningsoptioner
Axis har sedan 1999 ett utestående optionsprogram som

omfattar samtliga medarbetare för att stimulera till ett lång-

siktigt engagemang i verksamhetens resultatutveckling.

Förutsättningarna, antalet optioner liksom den utspädning

fullt utnyttjande av optionerna skulle medföra redovisas i

vidstående tabell. Se även Not 23 på sidan 40 för mer infor-

mation.

Förfallo- Tecknings- Antal Antal Utspäd-
Mottagare tidpunkt kurs optioner aktier ning

Personalen i Europa 
och Asien 04-10-01 19,50 430 000 430 000 0,60%

Personalen i Europa 
och Asien 05-09-30 54,00 1 128 000 1 128 000 1,60%

Personalen i Europa 
och Asien 05-09-30 63,00 172 250 172 250 0,30%

Personalen i Europa 
och Asien 06-10-02 18,00 221 600 221 600 0,30%

Personalen i Europa 
och Asien 07-10-02 26,00 104 200 104 200 0,15%

Personalen i USA 04-10-01 19,50 140 000 140 000 0,20%

Personalen i USA 10-09-30 48,00 172 250 172 250 0,30%

Personalen i USA 06-10-02 18,00 89 000 89 000 0,10%

Personalen i USA 07-10-02 26,00 64 000 64 000 0,09%

Totalt 2 521 300 2 521 300 3,64

Analytiker som löpande följer Axis
Företag Namn

Danske Equities Kenneth Leiling

Deutsche Bank David Halldén

Enskilda Securities Lars Sveder 

Handelsbanken Securities Jonas Eixmann

JP Nordiska Mikael Laséen

Nordea Securities Greger Johansson

REDEYE Pontus Herin

E. Öhman J:or Fondkommission



Förvaltningsberättelse

Verksamhet
Axis utvecklar produkter som tillför mervärde i nätverkslös-

ningar. Företaget är en innovativ marknadsledare inom nät-

verksbaserad video och skrivarservrar. Axis lösningar an-

vänds främst i applikationer för säkerhetssystem, fjärröver-

vakning och dokumenthantering. Alla produkter har en

egenutvecklad chip-teknologi som bas, vilken också säljs vi-

dare till tredjepartsutvecklare. Axis grundades 1984 och är

noterat på Stockholmsbörsens O-lista. Företaget har drygt

300 anställda och agerar globalt via egna kontor i 14 länder

samt genom samarbete med distributörer, systemintegratörer

och OEM-partners i ett sjuttiotal länder.  Mer än 95 procent

av försäljningen sker utanför Sverige.

Väsentliga händelser
Två huvudsakliga trender har präglat Axis verksamhet under

året. Dels det ökade behovet av säkerhet och övervakning,

dels det generellt återhållsamma investeringsklimat som rå-

der kring IT-investeringar. Det har lett till att videoproduk-

terna vuxit till det enskilt största produktområdet och svarar

nu för 45 procent av koncernens omsättning. Samtidigt har

efterfrågan på övriga större produktområden minskat.

Utvecklingen inom Video har entydigt gått mot alltmer

professionella applikationer och större investeringar. Förut-

om ökad efterfrågan på avancerade säkerhets- och övervak-

ningslösningar fortsätter marknaden att drivas av skiftet

från analog till digital teknologi. I takt med det växande in-

tresset har Axis tecknat strategiskt betydelsefulla order inom

flera centrala områden såsom polismyndigheter, skolor,

fängelser och banker. Installationerna är strategiskt vikiga

då de visar att digitala lösningar accepteras som standard

inom sektorer som traditionellt ställer mycket höga krav på

säkerhet och driftstabilitet. Axis har vidare fortsatt att ut-

veckla applikationer och samarbeten inom mer industriella

tillämpningar av videoövervakning.

Arbetet med att stärka bolagets position på marknaden

har intensifierats och prioriterats. Den globala säljorganisa-

tionen har lagt en stor arbetsinsats på att utbilda såväl åter-

försäljare som slutkunder kring nätverksanslutna videolös-

ningar samtidigt som samarbeten inletts med ett stort antal

nya partners med inriktning på helhetslösningar.

Produktportföljen har kompletterats  med flera nya pro-

dukter bland annat den första nätverkskameran för infrarött

ljus samt en produkt för videoinspelning i digital form. Ut-

budet av trådlösa skrivarservrar har breddats till att omfatta

lösningar för såväl nätverksstandarden 802.11b som Blue-

tooth.

Marknaden för accesspunkter har fortsatt att utvecklas i

relativt långsam takt. Ett större OEM-avtal har tecknats med

Toshiba avseende Bluetooth-baserade accesspunkter. Lös-

ningen är framtagen för intelligenta hem där vitvaror och

hushållsutrustning kopplas samman.

Intresset för Axis teknologi bland tredjepartsutvecklare

har ökat med flera volymorder av utvecklarplattformen Axis

Device Server Platform som följd.

Forskning & utveckling
Kostnaderna för forskning och utveckling har minskat med

22 procent jämfört med föregående år och uppgår nu till 118

Mkr (151). Minskningen förklaras i huvudsak av satsningen

på Mobilt internet 2001, aktivering av utvecklingskostnader

2002 samt effektivisering och rationalisering.

Från och med räkenskapsåret 2002 tillämpas Redovis-

ningsrådes rekommendation nr 15 avseende aktivering av

utgifter för utvecklingsarbeten. Aktiveringsprincipen be-

skrivs vidare i not 1 till räkenskaperna. Årets aktiverade be-

lopp uppgår till 6 Mkr (–).

Under 2002 har arbetet till stor del fokuserats kring pro-

duktutveckling och att reducera tiden från idé till färdig pro-

dukt. Sammanlagt har sju nya egenutvecklade produkter

lanserats inom fyra produktområden, samtidigt som erbju-

dandet gentemot OEM- och teknologikunder kunnat förbätt-

ras ytterligare. Vid sidan av den rena produktutvecklingen

har Axis under det gångna året också lanserat en ny version
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av Etrax-chipet, ETRAX 100LX MCM, vilket i grunden är en

Linux-dator som endast är drygt två och en halv kvadrat-

centimeter. Chipet innebär avsevärt kortare utvecklingstider

och väsentligt förbättrade möjligheter att utveckla kundan-

passade produkter och lösningar.

Under året har nio nya patent beviljats, bland annat av-

seende processorlösningar för Etrax, kameralösningar, han-

tering av metainformation till bilder som skickas över nät-

verket samt metoder för selektiv lagring av bilder.

Genom samarbete med universitet och forskningscentra

samt närvaro i teknologiforum, t ex Universal Plug and Play

Forum, Jini Community, Internet Engineering Task Force

och Hiperlan/2 Global Forum påverkar Axis kommande

teknologier och får viktiga influenser till framtida produkt-

utveckling, samt är tidigt ute med tillämpning och utveck-

ling av framtida teknologier. 

Finansiering och kassaflöde
Axis disponerar totalt 260 Mkr per 31 december 2002, varav

en kassa på 130 Mkr samt icke utnyttjade kreditlöften på 130

Mkr. Axis står således starkt finansiellt rustat inför 2003.

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 7

Mkr (–26). Årets nettoinvesteringar uppgick till 15 Mkr (12)

och totalt kassaflöde, efter amortering av ett lån på 50 Mkr,

till –51 Mkr (–15). 

Investeringar
Investeringar i materiella tillgångar uppgick till 10 Mkr (5)

och i immateriella tillgångar till 6 Mkr (0). Årets nettoinves-

teringar uppgick enligt koncernens kassaflödesanalys till 

15 Mkr (12). 

Incitamentsprogram
Den 25 april 2002 godkände Axis ordinarie bolagsstämma

styrelsens förslag om att erbjuda anställda i Axis-koncernen

sammanlagt 168 200 teckningsoptioner. Utgivning av optio-

nerna samt överlåtelse till anställda har skett under året. Se

vidare under not 23 till räkenskaperna.

Ägarförhållanden
Axis AB:s aktiekapital uppgick vid utgången av räkenskaps-

året till 689 000 kronor fördelat på 68 900 000 aktier om

nominellt 0,01 krona. Samtliga aktier är av samma aktieslag.

Axis AB hade vid räkenskapsårets slut 9 245 aktieägare.

De fem största aktieägarna svarade vid utgången av räken-

skapsåret för 67 procent av såväl rösterna som kapitalet.

Andel av
Antal aktier kapital och röster

M Karlsson, privat och genom bolag 
(LMK Industri AB) 18 717 764 27,2%

G Kallstrom & Co AB (ingår i Skanditek 
koncernen) 13 539 765 19,7%

M Gren, genom bolag 
(Grenspecialisten AB) 7 557 471 11,0%

Livförsäkringsaktiebolaget Skandia 3 125 000 4,5%

Fjärde AP-fonden 2 964 000 4,3%

Övriga 22 996 000 33,3%

68 900 000 100,0%

Resultat och ställning
Omsättningen för jämförbara enheter uppgick under året till

670 Mkr (676) vilket innebär en minskning med 1 procent

jämfört med föregående år. Nettoomsättning föregående år,

inklusive det under 2001 avyttrade bolaget Netch Technologi-

es AB, uppgick till 696 Mkr. Försäljningsutvecklingen avspe-

glar det fortsatt svaga marknadsklimatet och förstärkningen

av den svenska kronan. Valutaeffekter har påverkat omsätt-

ningen negativt med 26 Mkr.  Bruttomarginalen förbättrades

med 3,8 procentenheter, från 53,5 procent till 57,3 procent.

Koncernens rörelseresultat uppgick till 40 Mkr (–83), vil-

ket för jämförbara enheter innebär en förbättring med 123

Mkr jämfört med föregående år. Rörelseresultatet föregående

år, inklusive det under 2001 avyttrade bolaget Netch techno-

logies AB, uppgick till –114 Mkr. Rörelsemarginalen förbätt-

rades avsevärt och uppgår för 2002 till 5,9 procent. Valuta-

effekter har påverkat rörelseresultatet positivt med 5 Mkr.

Resultat efter finansiella poster uppgick till 51 Mkr 

(–118), vilket för jämförbara enheter innebär en förbättring

med 169 Mkr jämfört med föregående år. Resultatet efter fi-

nansiella poster föregående år, inklusive det under 2001 av-

yttrade bolaget Netch technologies AB, uppgick till –149 Mkr.

Resultaträkning i sammandrag, Mkr

Q1, 2002 Q2, 2002 Q3, 2002 Q4, 2002 TOTALT

Nettoomsättning 164 037 170 650 167 552 168 038 670 277

Bruttovinst 96 236 96 601 94 573 96 597 384 007

Bruttomarginal % 58,7% 56,6% 56,4% 57,5% 57,3%

Rörelseresultat 10 652 7 590 11 775 9 641 39 658

Rörelsemarginal % 6,5% 4,4% 7,0% 5,7% 5,9%

Resultat efter 
finansiella poster 13 659 9 265 16 173 12 339 51 436

Vinstmarginal % 8,3% 5,4% 9,7% 7,3% 7,7%
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Händelser efter räkenskapsårets utgång
Den 28 januari meddelades det att Peter Ragnarsson lämnar

sin befattning som Verkställande direktör i Axis AB i sam-

band med att han fått erbjudande om motsvarande position i

ett annat börsnoterat bolag. Arbetet med att rekrytera en ef-

terträdare har inletts. Medan rekryteringsprocessen pågår

kvarstår Peter Ragnarsson som Verkställande direktör under

sin uppsägningstid om maximalt 6 månader.

Nyckeltal för koncernen
2000, 1999/ 1998/

2002 2001 8 mån 2000 1999

Nettoomsättning, Mkr 670 696 494 695 560

Resultat efter 
finansiella poster, Mkr 51 –150 –171 –62 1

Balansomslutning, Mkr 430 489 616 328 249

Soliditet 73% 56% 64% 11% 34%

Avkastning på totalt kapital 12% –19% –34% –18% 3%

Avkastning på eget kapital 13% –46% –84% –111% 1%

Resultat per aktie före 
utspädning, kr 0,52 –1,31 –2,60 –1,10 0,01

Resultat per aktie efter 
utspädning, kr 0,52 –1,31 –2,60 –1,10 0,01

Antal aktier före utspädning, 
genomsnitt 68 900 68 900 65 775 56 400 56 400

Antal aktier efter utspädning, 
genomsnitt 68 985 68 900 65 775 56 400 56 400

Antal anställda vid räken-
skapsårets slut 344 324 581 506 329

Definitioner framgår av not 30.

Styrelsens arbetsordning
Styrelsen består av sju ledamöter valda av bolagsstämman.

Under verksamhetsåret har styrelsen haft sju sammanträden.

Styrelsens arbete följer en årlig föredragningsplan och på-

verkas i övrigt av den särskilda arbetsordning styrelsen fast-

ställt rörande arbetsfördelningen mellan styrelsen och verk-

ställande direktören.

Styrelsen har utsett en ersättningskommitté vars huvud-

sakliga uppgift är att bereda beslut och riktlinjer kring lön

och övriga anställningsvillkor till personalen, Verkställande

direktören och de styrelseledamöter som erhåller annan er-

sättning än de av bolagsstämman fastställda arvodena. I er-

sättningskommittén har ingått Patrik Tigerschiöld, Östen

Mäkitalo och Jan Wabréus. 

Utsikter för 2003
Under 2003 ska Axis strategiska teknik-, produkt- och

marknadsutveckling prioritera Video-området, som bedöms

ha betydande långsiktiga tillväxtmöjligheter. Målet är att

fortsätta växa inom detta område, stärka Axis position som

marknadsledande och samtidigt behålla en god lönsamhets-

utveckling. Den samlade försäljningsutvecklingen är fortfa-

rande svårbedömd. I slutet av föregående år fanns flera teck-

en på ökad aktivitet men också indikatorer, inte minst i den

amerikanska marknaden, som pekar på att även 2003 kan bli

ett år som präglas av generellt återhållsamma IT-investe-

ringar.

Moderbolaget
Moderbolagets verksamhet är främst inriktad på koncernge-

mensam förvaltning. Moderbolaget har inga anställda.

Försäljning till koncernbolag uppgår till obetydliga be-

lopp. Några inköp från koncernbolag har inte förevarit.

Moderbolagets resultat efter finansiella poster uppgick

till 51 Mkr (–178).

Förslag till vinstdisposition
Till bolagsstämmans förfogande står:

Årets resultat 43 802 393 kronor

Totalt 43 802 393 kronor

Styrelsen och Verkställande direktören föreslår att de

till bolagsstämmans förfogande stående vinstmedlen

disponeras så:

att till aktieägarna utdelas 0,15 kronor per aktie 10 335 000 kronor

att i ny räkning balanseras 33 467 393 kronor

Totalt 43 802 393 kronor

Koncernens fria egna kapital uppgår till 28 Mkr. Av koncer-

nens fria egna kapital åtgår 0 för avsättning till bundet eget

kapital.



Resultaträkningar
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Koncernen Moderbolaget

Tkr Not 2002 2001 8 mån 2000 2002 2001

Nettoomsättning 2 670 277 696 333 493 651 3 131 4 310

Kostnad för sålda varor och tjänster –286 270 –340 754 –283 356 – –

Bruttovinst 384 007 355 579 210 295 3 131 4 310

Försäljningskostnader –177 522 –212 011 –186 648 – –

Administrationskostnader –56 334 –66 262 –53 483 –6 164 –7 886

Forsknings- och utvecklingskostnader –117 847 –151 052 –133 065 – –

Jämförelsestörande poster – –33 296 – – –

Övriga rörelseintäkter 5 7 354 – – – –

Övriga rörelsekostnader 5 – –6 922 –2 139 – –

Andel i intressebolags resultat före skatt – 158 15 – –

Rörelseresultat 3, 4 39 658 –113 806 –165 025 –3 033 –3 576

Resultat från finansiella investeringar

Resultat från andelar i koncernbolag 6 – – – 8 449 –67 487

Ränteintäkter och liknande resultatposter 7 14 018 8 419 5 440 47 363 13 270

Räntekostnader och liknande resultatposter 8 –2 240 –44 106 –11 150 –1 662 –120 653

Resultat efter finansiella poster 51 436 –149 493 –170 735 51 117 –178 446

Förändring av periodiseringsfond – – – 9 112 10 488

Skatt 11 –15 581 48 445 35 790 –16 427 108 985

Minoritetens andel i årets resultat – 10 941 27 091 – –

Årets resultat 35 855 –90 107 –107 854 43 802 –58 973

Resultat per aktie före utspädning, kr 0,52 –1,31 –2,60

Resultat per aktie efter utspädning, kr 0,52 –1,31 –2,60

Antal aktier före utspädning, genomsnitt 68 900 68 900 65 775

Antal aktier efter utspädning, genomsnitt 68 985 68 900 65 775



Balansräkningar
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Koncernen Moderbolaget

TILLGÅNGAR, Tkr Not 31 dec 2002 31 dec 2001 31 dec 2000 31 dec 2002 31 dec 2001

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 12 5 658 – – – –

Rättigheter 14 782 1 407 2 032 782 1 407

Övriga immateriella anläggningstillgångar 13 460 1 730 4 965 – –

Summa immateriella anläggningstillgångar 6 900 3 137 6 997 782 1 407

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark 15 – – 8 024 – –

Inventarier och utrustning 16 14 999 18 241 36 464 – –

Summa materiella anläggningstillgångar 14 999 18 241 44 488 – –

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i dotterbolag 17 – – – 742 742

Andelar i intressebolag 18 – – 1 165 – –

Andra långfristiga värdepappersinnehav 19 – – 33 861 – –

Andelar i bostadsrättsförening 20 676 676 676 – –

Fordringar intressebolag – – 1 822 – –

Uppskjutna skattefordringar 21 97 480 111 744 58 800 92 558 108 985

Långfristiga fordringar 2 379 2 813 842 – –

Summa finansiella anläggningstillgångar 100 535 115 233 97 166 93 300 109 727

Summa anläggningstillgångar 122 434 136 611 148 651 94 082 111 134

OmsättningstiIlgångar

Varulager

Handelsvaror 57 994 46 628 60 119 – –

Summa varulager 57 994 46 628 60 119 – –

Fordringar

Kundfordringar 88 385 106 339 137 960 – –

Skattefordringar 2 307 187 2 538 – –

Fordringar hos koncernbolag – – – 212 743 230 095

Övriga fordringar 8 836 7 767 30 764 – –

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 20 571 10 874 39 945 6 973 3 189

Summa fordringar 120 099 125 167 211 207 219 716 233 284

Kassa och bank

Kassa och bank 129 956 180 773 195 993 52 320 36 632

Summa kassa och bank 129 956 180 773 195 993 52 320 36 632

Summa omsättningstillgångar 308 049 352 568 467 319 272 036 269 916

SUMMA TILLGÅNGAR 430 483 489 179 615 970 366 118 381 050
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Koncernen Moderbolaget

EGET KAPITAL OCH SKULDER, Tkr Not 31 dec 2002 31 dec 2001 31 dec 2000 31 dec 2002 31 dec 2001

Eget kapital 22, 23

Bundet eget kapital

Aktiekapital 689 689 689 689 689

Reservfond – – – 1 024 1 024

Överkursfond – – – 291 552 349 600

Bundna reserver 284 039 333 937 559 322 – –

Summa bundet eget kapital 284 728 334 626 560 011 293 265 351 313

Ansamlad förlust/Fritt eget kapital

Fria reserver –8 051 28 495 –72 418 – –

Årets resultat 35 855 –90 107 –107 854 43 802 –58 973

Summa ansamlad förlust/Fritt eget kapital 27 804 –61 612 –180 272 43 802 –58 973

Summa eget kapital 312 532 273 014 379 739 337 067 292 340

Minoritetens andel av eget kapital – – 12 125 – –

Obeskattade reserver

Periodiseringsfond 25 – – – 19 439 28 551

Summa obeskattade reserver – – – 19 439 28 551

Avsättningar 24 3 826 16 125 3 707 – –

Skulder

Långfristiga skulder 26

Skulder till kreditinstitut – 50 000 51 363 – 50 000

Summa långfristiga skulder – 50 000 51 363 – 50 000

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 50 342 82 945 105 676 – –

Skulder till koncernbolag – – – 8 306 8 006

Övriga skulder 5 280 4 076 10 658 82 152

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 27 58 503 63 019 52 702 1 224 2 001

Summa kortfristiga skulder 114 125 150 040 169 036 9 612 10 159

Summa skulder 114 125 200 040 220 399 9 612 60 159

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 430 483 489 179 615 970 366 118 381 050

POSTER INOM LINJEN

Ställda säkerheter 28 INGA INGA 10 000 INGA INGA

Ansvarsförbindelser 29 INGA INGA INGA 4 344 37 290



Kassaflödesanalyser
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Koncernen Moderbolaget

Tkr Not 2002 2001 8 mån 2000 2002 2001

Den löpande verksamheten

Rörelseresultat före finansiella poster 39 658 –113 807 –165 025 –3 033 –3 576

Avskrivningar 13 712 19 382 13 344 625 625

Övriga ej likviditetspåverkande poster –7 204 12 438 3 507 – –

46 166 –81 987 –148 174 –2 408 –2 951

Erhållna finansiella intäkter 9 6 600 5 846 5 440 11 895 15 340

Erhållna koncernbidrag – – – 8 535 6 421

Erlagda finansiella kostnader 10 –2 758 –2 050 –6 806 –2 130 –4 597

Lämnade koncernbidrag – – – –86 –73 908

Betald skatt –4 189 –2 311 1 917 – –

–347 1 485 551 18 214 –56 744

Förändring varulager –11 366 13 491 9 768 – –

Förändring kundfordringar 17 954 16 581 –5 650 – –

Förändring övriga kortfristiga fordringar –10 197 44 861 –25 125 89 589 187 503

Förändring leverantörsskulder –32 603 –17 029 33 635 – –

Förändring övriga kortfristiga rörelseskulder –2 794 –2 982 21 002 –164 121

–39 006 54 922 33 630 89 425 187 624

Kassaflöde från den löpande verksamheten 6 813 –25 580 –113 993 105 231 127 929

Investeringsverksamheten

Investeringar i immateriella anläggningstillgångar –5 692 – –1 933 – –

Investeringar i materiella anläggningstillgångar –9 572 –4 736 –15 567 – –

Avyttring materiella anläggningstillgångar –575 13 568 3 – –

Investeringar i dotterbolag – –7 792 – – –

Placeringar i övriga finansiella anläggningstillgångar 435 –9 471 –20 968 – –7 500

Avyttring av finansiella anläggningstillgångar – – – – –50 146

Resultat vid avyttring av andelar i dotterbolag – –4 029 – – –

Kassaflöde från investeringsverksamheten –15 404 –12 460 –38 465 – –57 646

Finansieringsverksamheten

Överkurs vid emission av skuldebrev 925 989 6 315 925 1 345

Nyemission – – 445 520 – –

Förändring av långfristiga skulder –50 000 –1 363 –111 459 – –

Inbetalning från minoritet – 21 000 – – –

Amortering av lån – – – –50 000 –

Valutakursdifferenser 6 849 2 194 –4 344 35 468 –21 959

Erhållet/lämnat koncernbidrag – – – –75 936 –35 703

Kassaflöde från finansieringsverksamheten –42 226 22 820 336 032 –89 543 –56 317

ÅRETS KASSAFLÖDE –50 817 –15 220 183 574 15 688 13 966

Likvida medel vid årets början 180 773 195 993 12 419 36 632 22 666

Förändring likvida medel –50 817 –15 220 183 574 15 688 13 966

Likvida medel vid årets slut 129 956 180 773 195 993 52 320 36 632



Noter
Om inte särskilt anges, redovisas alla belopp i tusental kronor. 

Års- och koncernredovisningarna har upprättats enligt Årsredovisningslagen och
Redovisningsrådets rekommendationer och uttalanden. Redovisningsprinciperna
är oförändrade jämfört med föregående år med undantag för aktivering av ut-
vecklingsarbeten. De av redovisningsrådet utgivna rekommendationer som trätt
i kraft 1 januari 2002 har, med undantag för ovan nämnda princip för aktivering
av utvecklingsarbete inte inneburit någon förändring av redovisningen.

Koncernredovisning

I koncernredovisningen ingår moderbolaget och samtliga bolag där moderbolaget
direkt eller indirekt innehar mer än 50 procent av rösterna vid räkenskapsårets
slut. I koncernens resultaträkning ingår under året förvärvade bolag med värden
från tiden från och med förvärvet.

Koncernredovisningen är upprättad enligt förvärvsmetoden vilket innebär
att anskaffningsvärdet på aktier i dotterbolag elimineras mot respektive dotter-
bolags egna kapital vid förvärvstillfället. Eget kapital bestäms här utifrån en
marknadsmässig värdering av tillgångar, avsättningar och skulder vid förvärvs-
tidpunkten. I den mån det finns obeskattade reserver i förvärvade bolag görs en
avsättning för uppskjuten skatt på dessa reserver baserad på skattesatsen i re-
spektive land. Denna skatt redovisas netto i posten uppskjuten skattefordran.

I de fall anskaffningsvärdet för aktierna i dotterbolaget överstiger det för-
värvade egna kapitalet beräknat enligt ovan, hänförs mellanskillnaden till good-
will som skrivs av över den beräknade nyttjandetiden.

Under året förvärvade bolag inkluderas i koncernredovisningen från för-
värvsdagen. Under året avyttrade bolag inkluderas i koncernredovisningen fram
till dagen för avyttring. Samtliga i koncernen ingående bolag tillämpar samma
redovisningsprinciper.

Omräkning av utländska dotterbolag

Samtliga utländska dotterbolag inom Axis koncernen har klassificerats som inte-
grerade utlandsverksamheter varför den monetära metoden tillämpas för omräk-
ning av boksluten för dessa dotterbolag. Detta innebär att de utländska dotterbo-
lagens monetära tillgångar och skulder omräknas till balansdagens kurs, medan
de icke-monetära tillgångarna omräknas till historisk kurs. Samtliga poster i re-
sultaträkningarna omräknas till årets genomsnittskurs. Omräkningsdifferenser
redovisas i resultatet från finansiella investeringar.

När moderbolaget eller annat koncernbolag i Axiskoncernen företagit sä-
kringsåtgärd för att balansera och skydda mot kursdifferenser på nettoinveste-
ringen i ett dotterbolag nettas kursdifferensen på säkringsinstrumentet mot mot-
svarande omräkningsdifferens för dotterbolaget.

Vid olika värdering av tillgångar och skulder på koncern- och bolagsnivå
beaktas skatteeffekten, vilken redovisas som långfristig fordran respektive av-
sättning. Dock beaktas ej, i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation
nummer 9, uppskjuten skatt på koncernmässig positiv eller negativ goodwill.

Minoritetsintresse

Minoritetsintresse i årets resultat och eget kapital baseras på dotterbolagets bok-
slut upprättade i enlighet med koncernens redovisningsprinciper.

Intressebolag

Som intressebolag betraktas de bolag som inte är dotterbolag men där moderbola-
get direkt eller indirekt innehar mellan 20 och 50 procent av rösterna för samtliga
andelar. Andelar i intressebolag redovisas enligt kapitalandelsmetoden.

Enligt kapitalandelsmetoden ingår andelar av resultatet i intressebolagen i
Resultat före skatt. Om anskaffningsvärdet för andelarna i intressebolaget varit
högre än andelen av eget kapital i det förvärvade bolaget vid förvärvstillfället
behandlas skillnaden som goodwill. Andelen av intressebolagets skatt ingår i
koncernens skattekostnad. I koncernens balansräkning redovisas innehav i in-
tressebolag till anskaffningsvärde justerat för tillskott, utdelningar och andel i
resultatet efter förvärvstillfället.

Fordringar och skulder i utländsk valuta

Kortfristiga fordringar och skulder i utländsk valuta omräknas till balansdagskur-
ser. Uppkomna kursdifferenser ingår i övriga rörelseintäkter eller rörelsekostnader.

För säkring av framtida valutaflöden tillämpas s k hedgeredovisning. Resul-
tatet av säkringstransaktionerna resultatredovisas i samma period som underlig-
gande flöden.

Varulager

Handelsvaror värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och det verkliga vär-
det på balansdagen med tillämpning av FIFO-principen. Internvinster vid försälj-
ning mellan koncernbolag elimineras. 

Fordringar

Fordringar tas upp till det belopp varmed de beräknas inflyta.

Utgifter för forskning och utveckling

Axis teknologi bygger på internt utvecklade ASIC (Application Specific Integrated
Circuit) plattformar vilka utgör kärnan i Axis produkter. Utvecklingen av nya
plattformar aktiveras, from räkenskapsåret 2002, löpande under utvecklings-
perioden och skrivs av baserat på bedömd ekonomisk livslängd. Nätverksapplika-
tioner baserade på dessa plattformar, så som t ex nätverkskameror, skrivarsevrar
etc betraktas som anpassningar av kärnprodukten. Anpassningar av plattformar-
na till olika nätverksapplikationer aktiveras inte. Utgifter för forskning belastar
resultatet det år de uppkommer. Fram tom räkenskapsåret 2001 belastade samt-
liga utgifter avseende forskning och utveckling resultat det år de uppkom.

Intäktsredovisning

Nettoomsättning redovisas vid varans leverans och kundens acceptans. Försälj-
ning redovisas efter avdrag för mervärdesskatt, liknande skatter och rabatter samt
efter eliminering av koncernintern försäljning.

Materiella och immateriella anläggningstillgångar

Materiella och immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvär-
det med avdrag för ackumulerade planenliga avskrivningar. Inga pantsättningar
eller åtaganden om framtida investeringar föreligger.

Avskrivningar enligt plan görs beräknat på ursprungliga anskaffningsvär-
den och baserat på tillgångarnas bedömda nyttjandetid enligt följande:

Inventarier och utrustning 3–10 år
Markanläggningar 5 år
Aktiverat utvecklingsarbete 1–3 år
Programvara 3 år
Rättigheter 5 år

Inkomstskatter

Årets skattekostnad beräknas enligt varje lands skatteregler och på årets redovisa-
de resultat. Kvarstående skatt att betala redovisas i posten skatteskuld. 

Avsättning för uppskjuten skatt görs på obeskattade reserver enligt varje
lands skattesats. Uppskjuten skattefordran på skattemässiga underskott beräk-
nas och bokförs som uppskjuten skatteintäkt i resultaträkningen samt långfristig
fordran i balansräkningen. Redovisningen av uppskjuten skattefordran på skat-
temässiga underskott är en konsekvens av bolagets tillämpning av Redovis-
ningsrådets rekommendation nummer 9. Uppskjuten skattefordran respektive
uppskjuten skatteskuld till samma skattemyndighet redovisas netto i balansräk-
ningen. Uppskjuten skattefordran avseende ackumulerade förlustavdrag aktive-
ras i den mån det bedömts sannolikt att förlustavdragen kan utnyttjas mot fram-
tida skattepliktiga överskott.

Den förtida tillämpningen av redovisningsrådets rekommendation nr 9, In-
komstskatter, per 2000-12-31 omfattade enbart koncernredovisningen. Per
2001-12-31 omfattas även moderbolagets redovisning.

Obeskattade reserver redovisas i moderbolaget pga skattemässig koppling.

Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalys upprättas enligt Redovisningsrådets rekommendation nummer
7 enligt den indirekta metoden. Årets förändring av kassabehållningen delas upp i
rörelse, investeringsverksamhet respektive finansieringsverksamhet.  Utgångs-
punkten för den indirekta metoden är rörelseresultatet justerat med sådana trans-
aktioner som inte medfört in- eller utbetalningar. Med likvida medel avses kassa
och bankmedel samt kortfristiga placeringar. Samtliga poster ingående i likvida
medel kan relativt omgående konverteras till kontanter.

Lånekostnader

Samtliga lånekostnader kostnadsförs löpande då de uppkommer.

Leasing

Leasingavgifter för inhyrd utrustning kostnadsförs normalt under hyresperioden.
Koncernen har för närvarande inga väsentliga finansiella leasingavtal innebäran-
de att koncernens samtliga leasingavtal redovisningsmässigt betraktats som
operationella.

Avsättningar

Avsättningar redovisas när koncernen har en innevarande legal eller informell
förpliktelse som ett resultat av tidigare händelser och där ett utflöde av resurser är
troligt för att reglera åtagandet, och där det är möjligt att på ett tillförlitligt sätt
beräkna beloppet.
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Not 1 Redovisningsprinciper
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Not 2 Nettoomsättningens fördelning på produktområden och geografiska marknader

Nettoomsättningen fördelar sig på produktområden enligt följande:

Koncernen

2002 2001 2000, 8 mån

Video 301 476 238 322 135 454

Print 277 934 308 537 210 221

Scan 13 082 25 176 18 474

Store 32 104 50 644 48 005

Access 5 795 5 158 84

Övrigt 39 886 48 017 38 569

670 277 675 854 450 807

Netch Technologies AB – 20 479 42 844

Summa 670 277 696 333 493 651

Nettoomsättningen fördelar sig på geografiska marknader enligt följande:

Koncernen

2002 2001 2000, 8 mån

Europa (inkl. Afrika och 
Mellanöstern) 315 903 330 885 250 735

Asien 174 194 155 672 108 659

Nord- & Sydamerika 180 180 209 776 134 257

Summa 670 277 696 333 493 651

Not 3 Personal

Medeltalet anställda med fördelning på kvinnor och män har varit:

Kvinnor Män Totalt

2002 2001 2000, 8 mån 2002 2001 2000, 8 mån 2002 2001 2000, 8 mån

Moderbolaget – – – – – – – – –

Frankrike 4 5 6 7 6 9 11 11 15

Japan 9 9 7 11 10 11 20 19 18

Nederländerna 1 1 1 3 2 2 4 3 3

Singapore & Asia Pacific 10 11 12 15 17 16 25 28 28

Spanien & Italien 2 2 2 5 5 5 7 7 7

Storbritannien 1 1 2 3 5 7 4 6 9

Sverige 47 70 81 184 255 322 231 324 403

Tyskland 2 2 2 6 8 12 8 10 14

USA 7 10 16 17 21 27 24 31 43

Koncernen totalt 83 111 129 251 329 411 334 439 540

Löner och ersättningar har uppgått till:

Styrelse & VD Övriga Totalt

2002 2001 2000, 8 mån 2002 2001 2000, 8 mån 2002 2001 2000, 8 mån

Moderbolaget – – – – – – – – –

Frankrike – – – 6 227 5 484 3 608 6 227 5 484 3 608

Japan – – – 14 767 11 702 8 362 14 767 11 702 8 362

Nederländerna – – – 1 859 1 353 693 1 859 1 353 693

Singapore & Asia Pacific – – – 8 291 9 974 5 850 8 291 9 974 5 850

Spanien & Italien – – – 2 424 1 776 983 2 424 1 776 983

Storbritannien – – – 3 869 4 713 4 248 3 869 4 713 4 248

Sverige 3 652 3 227 2 212 96 332 139 198 106 519 99 984 142 425 108 731

Tyskland – – – 4 504 4 619 3 933 4 504 4 619 3 933

USA – – – 20 644 31 392 20 843 20 644 31 392 20 843

Koncernen totalt 3 652 3 227 2 212 158 917 210 211 155 039 162 569 213 438 157 251

Löner och ersättningar Sociala kostnader (varav pensionskostnader)

2002 2001 2000, 8 mån 2002 2001 2000, 8 mån 2002 2001 2000, 8 mån

Moderbolaget – – – – – – – – –

Dotterbolag 162 569 213 438 157 251 55 062 72 100 51 910 12 487 15 936 8 881

Koncernen totalt 162 569 213 438 157 251 55 062 72 100 51 910 12 487 15 936 8 881

Ersättning till styrelsen

Koncernen

2002 2001 2000, 8 mån

Styrelsearvoden 500 325 325

500 325 325

Löner och ersättningar till styrelsen och Verkställande direktören har utbetalats
genom dotterbolaget Axis Communications AB.

Ersättning till ledande befattningshavare

Till styrelsens ordförande och ledamöter utgår arvode enligt bolagsstämmans
beslut. Något särskilt arvode utgår ej för kommittéarbete.

Ersättning till Verkställande direktören och andra ledande befattnings-

havare utgörs av grundlön, rörlig ersättning samt pension. Med andra ledande
befattningshavare avses de 5 personer som tillsammans med Verkställande
direktören utgör koncernledningen.

Fördelningen mellan grundlön och rörlig ersättning ska stå i proportion till
befattningshavarens ansvar och befogenhet. För Verkställande direktören är den
rörliga ersättningen maximerad till 800 tkr. För andra ledande befattnings-
havare är den rörliga ersättningen maximerad till 25 procent av grundlönen.
Den rörliga ersättningen till Verkställande direktören baseras helt på finansiella
mål medan den rörliga ersättningen till andra ledande befattningshavare base-
ras dels på utfallet i förhållande till personliga mål och dels på utfallet i förhål-
lande finansiella mål för koncernen.

Ersättning och övriga förmåner avseende ledande befattningshavare redo-
visas i tabell (sid 37).



Rörlig ersättning avser för räkenskapsåret 2002 kostnadsförd bonus. För upplys-
ning om hur bonus beräknas, se vidare nedan.

Övriga förmåner och Övrig ersättning erhålls på motsvarande grunder som
för övriga anställda.

Koncernen har, med undantag för Verkställande direktören, endast förmåns-
bestämda pensionsplaner. Pensionskostnad avser den kostnad som påverkat
årets resultat. För vidare upplysning kring pensioner, se nedan. 

Styrelsens ordförande, som fram till 2002-10-31 varit anställd i bolaget, har
per 2003-02-12 tecknat avtal som ger Axis möjlighet att på löpande räkning
köpa konsulttjänster via det av honom helägda bolaget LMK Industri AB.

Bonus till ledande befattningshavare

För Verkställande direktören baserades bonus för 2002 dels på koncernens om-
sättning och dels på koncernens rörelseresultat i förhållande till av styrelsen upp-
ställda mål. Bonusbeloppet för 2002 motsvarade 300 tkr.

För andra ledande befattningshavare baseras bonus för 2002 till 60 procent
på koncernens vinstmarginal och till 40 procent på individuella mål. Bonusbelop-
pet för andra ledande befattningshavare motsvarade 9–17 procent av grundlönen.

Innehav av finansiella instrument

Från perioden före 2002 Förändringar under 2002

Tecknings- Tecknings-
optioner optioner

Antal Antal Förvärvspris Värde

Styrelsens ordförande – – – –

Verkställnade direktören 164 000 – – –

Andra ledande 
befattningshavare 102 800 – – –

266 800 – – –

Under 2002 har varken Verkställande direktören eller andra ledande befattnings-
havare förvärvat teckningsoptioner i Axis AB.

Pensioner

Pensionsåldern för Verkställande direktören är 65 år. Pensionspremien skall uppgå
till 35 procent av den pensionsgrundande lönen upp till 28,5 basbelopp. För lön
överstigande 28,5 basbelopp utgår en premie om 25 procent. 

För andra ledande befattningshavare tillämpas ITP-avtalet med en pen-
sionsålder på 65 år.

Avgångsvederlag

I händelse av uppsägning gäller för Verkställande direktören 6 månaders ömsesi-
dig uppsägningstid. Vid uppsägning från bolagets sida utgår ett avgångsvederlag
motsvarande 1 680. Avgångsvederlaget avräknas ej mot andra inkomster. Vid
uppsägning från Verkställande direktörens sida utgår inget avgångsvederlag.

Mellan bolaget och 4 av de andra ledande befattningshavarna gäller en öm-
sesidig uppsägningstid om 3 månader. Vid uppsägning från bolagets sida erhålls
lön under uppsägningstiden som uppgår till 3 månader. Beloppet avräknas ej mot
andra inkomster. Vid uppsägning från ledande befattningshavarens sida utgår lön
under uppsägningstiden. För den femte ledande befattningshavaren gäller vid
uppsägning från bolagets sida att lön erhålls under uppsägningstiden som uppgår
till 12 månader. Beloppet avräknas mot andra inkomster. Vid uppsägning från den
ledande befattningshavarens sida gäller 3 månaders uppsägningstid med lön un-
der uppsägningstiden.

Berednings- och beslutsprocess

Ersättningskommittén har under året givit styrelsen rekommendationer gällande
principer för ersättning till ledande befattningshavare. Rekommendationerna har
innefattat proportionerna mellan fast och rörlig ersättning samt storleken på
eventuella löneökningar. Ersättningskommittén har vidare föreslagit kriterier för
bedömning av bonusutfall mm. Styrelsen har diskuterat ersättningskommitténs
förslag och fattat beslut med ledning av kommitténs rekommendationer.

Ersättningar till Verkställande direktören för räkenskapsåret 2002 har beslu-
tats av styrelsen utifrån ersättningskommitténs rekommendation. Ersättningar
till andra ledande befattningshavare har beslutats av Verkställande direktören ef-
ter samråd med ersättningskommittén.
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Grundön/ Rörlig Övriga Pensions- Övrig
Arvoden ersättning förmåner kostnad ersättning Totalt

Styrelsens ordförande 606 – – 314 – 920

Verkställande direktören 1 629 300 – 508 – 2 437

Andra ledande befattningshavare 4 995 772 – 1 340 – 7 107

7 230 1 072 – 2 162 – 10 464

Not 4 Revisionsarvoden

Koncernen

2002 2001 2000, 8 mån

Revisionsarvoden till Öhrlings 
PricewaterhouseCoopers 525 435 470

Andra arvoden till Öhrlings 
PricewaterhouseCoopers 453 847 1 477

Revisionsarvoden till 
övriga revisorer 859 756 485

1 837 2 038 2 432

Revisionsarvoden och andra arvoden till moderbolagets revisorer har i sin helhet
belastat dotterbolaget Axis Communications AB.

Not 5 Övriga rörelseintäkter och övriga rörelsekostnader

Koncernen

2002 2001 2000, 8 mån

Valutakursdifferenser 7 354 –6 922 –2 139

Summa 7 354 –6 922 –2 139

Not 6 Resultat från andelar i koncernbolag

Moderbolaget

2002 2001

Erhållna koncernbidrag 8 535 6 421

Nedskrivning av aktier i dotterbolag –86 –73 908

8 449 –67 487

Not 7 Ränteintäkter och liknande resultatposter

Koncernen Moderbolaget

2000
2002 2001 8 mån 2002 2001

Ränteintäkter 7 169 6 225 5 440 11 895 13 270

Valutakursdifferenser 6 849 2 194 – 35 468 –

Summa 14 018 8 419 5 440 47 363 13 270

Not 8 Räntekostnader och liknande resultatposter

Koncernen Moderbolaget

2000
2002 2001 8 mån 2002 2001

Räntekostnader –1 234 –2 058 –5 704 –1 442 –4 999

Valutakursdifferenser – – –4 344 – –21 959

Förlust vid avyttring av 
aktier i dotterbolag – –330 – – –52 672

Nedskrivning av aktier och 
finansiella instrument – –40 861 – – –40 560

Övriga finansiella kostnader –1 006 –857 –1 102 –220 –463

Summa –2 240 –44 106 –11 150 –1 662 –120 653

Not 9 Erhållna finansiella intäkter

Koncernen Moderbolaget

2000
2002 2001 8 mån 2002 2001

Ränteintäkter 6 600 5 846 5 440 11 895 15 340

Summa 6 600 5 846 5 440 11 895 15 340

Not 3 Forts.



Not 10 Erlagda finansiella kostnader

Koncernen Moderbolaget

2000
2002 2001 8 mån 2002 2001

Räntekostnader –1 752 –2 050 –5 704 –2 130 –4 597

Övriga finansiella kostnader –1 006 – –1 102 – –

Summa –2 758 –2 050 –6 806 –2 130 –4 597

Not 11 Skatt

Koncernen Moderbolaget

2000
2002 2001 8 mån 2002 2001

Aktuell skatt –2 069 –3 882 –797 – –

Uppskjuten skatt –13 512 52 327 36 587 –16 427 108 985

Summa –15 581 48 445 35 790 –16 427 108 985

Redovisad vinst före skatt 51 436 –149 493 –170 735 60 229 –167 958

Tillkommer

Skattepliktiga temporära 
skillnader 11 375 51 558 – – 40 111

Ej avdragsgilla kostnader 5 373 2 909 1 107 – –

Avgår

Ej skattepliktiga intäkter –13 –26 –50 – –

Kostnader redovisat mot 
eget kapital – – – –1 561 –

Skattepliktigt resultat 68 171 –95 052 –169 678 58 668 –127 847

Beräknad skatt –19 088 26 614 47 510 –16 427 35 797

Uppskjuten skatteeffekt 
avseende temporära 
skillnader 2 752 13 733 –585 – 11 441

Uppskjuten skatteintäkt 
avseende obeskattade 
reserver 2 873 3 499 242 – –

Uppskjuten skatteeffekt av-
seende koncernjusteringar 
och förändring i koncern-
struktur –1 311 2 949 –12 852 – –

Uppskjuten skatteeffekt 
avseende skillnad i 
skattesatser –807 1 650 1 475 – –

Effekt av redovisning av 
uppskjuten skattefordran 
i legala enheter – – – – 61 747

Årets skatt –15 581 48 445 35 790 16 427 108 985

Not 12 Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten

Koncernen

2002 2001 2000, 8 mån

Årets anskaffningar 5 658 – –

Utgående planenligt restvärde 5 658 – –

Not 13 Övriga immateriella anläggningstillgångar

Koncernen

2002 2001 2000, 8 mån

Ingående anskaffningsvärde 7 652 8 340 6 407

Årets anskaffningar 34 5 257 1 933

Avyttring av dotterbolag – –5 945 –

Utgående anskaffningsvärde 7 686 7 652 8 340

Ingående ackumulerade 
avskrivningar enligt plan –5 922 –3 375 –1 418

Årets avskrivning enligt plan –1 304 –3 533 –1 957

Bolagsavyttring – 986 –

Utgående ackumulerade 
avskrivningar enligt plan –7 226 –5 922 –3 375

Utgående planenligt 
restvärde 460 1 730 4 965

Posten avser i huvudsak mjukvara.

Not 14 Rättigheter

Koncernen Moderbolaget

2000
2002 2001 8 mån 2002 2001

Ingående anskaffnings-
värde 3 126 3 126 3 126 3 126 3 126

Utgående anskaffnings-
värde 3 126 3 126 3 126 3 126 3 126

Ingående ackumulerade 
avskrivningar enligt plan –1 719 –1 094 –678 –1 719 –1 094

Årets avskrivning enligt plan –625 –625 –416 –625 –625

Utgående ackumulerade 
avskrivningar enligt plan –2 344 –1 719 –1 094 –2 344 –1 719

Utgående planenligt rest-
värde 782 1 407 2 032 782 1 407

Posten avser namnrättighet.

Not 15 Byggnader, mark och markanläggningar

Koncernen

2002 2001 2000, 8 mån

Ingående anskaffningsvärde – 8 306 8 306

Årets avyttringar – –7 039 –

Utgående anskaffningsvärde – 1 267 8 306

Ingående ackumulerade 
avskrivningar enligt plan – –282 –113
Årets avskrivningar enligt plan – –985 –169

Utgående ackumulerade 
avskrivningar enligt plan – –1 267 –282

Utgående planenligt restvärde – – 8 024

Taxeringsvärden, Sverige – – 3 769

Not 16 Inventarier och utrustning

Koncernen

2002 2001 2000, 8 mån

Ingående anskaffningsvärde 66 459 93 302 79 476

Årets anskaffningar 9 572 4 736 15 567

Årets avyttringar och utrangeringar –4 884 –17 927 –1 741

Förvärv/avyttring av 
dotterbolag – –13 652 –

Utgående anskaffningsvärde 71 147 66 459 93 302

Ingående ackumulerade 
avskrivningar enligt plan –48 218 –56 838 –47 774

Årets avskrivning enligt plan –11 783 –14 239 –10 802

Årets avyttring och utrangering 3 853 16 384 1 738

Förvärv/avyttring av dotterbolag – 6 475 –

Utgående ackumulerade 
avskrivningar enligt plan –56 148 –48 218 –56 838

Utgående planenligt restvärde 14 999 18 241 36 464
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Not 17  Andelar i dotterbolag

Andel röster Antal aktier Nominellt Bokfört värde

Aktier ägda av moderbolaget Säte Org nr och kapital värde 02.12.31 01.12.31

Axis Communications AB Lund 556253-6143 100% 1 600 160 342 342

Gren & Karlsson Firmware AB Lund 556304-6209 100% 500 100 50 50

Axis Technologies AB Lund 556485-0765 100% 500 100 50 50

Axis Alfa AB Lund 556599-4547 100% 500 100 100 100

Axis Beta AB Lund 556599-4588 100% 500 100 100 100

Axis Gamma AB Lund 556599-4562 100% 1 000 100 100 100

742 742

Andel röster
Aktier ägda av dotterbolag Säte och kapital

Axis Communications SA Frankrike 100%

Axis Communications (UK) Ltd England 100%

Axis Communications GmbH Tyskland 100%

Axis Communications BV Holland 100%

Axernet Communications SA Spanien 100%

Axis Communications Inc USA 100%

Axis Communications Ltda Brasilien 100%

Axis Communications KK Japan 100%

Andel röster
Aktier ägda av dotterbolag Säte Org nr och kapital

Axis Communications (S) Pte Ltd Singapore 100%

Axis Communications Korea Co. Ltd. Korea 100%

Axis Communications Ltd Kina, Hong Kong 100%

Axis Communications Ltd Kina, Shanghai 100%

Axis Communications Pty Ltd Australien 100%

Axis Communications Ltd Taiwan 100%

Axis Network AB Sverige 556505-3450 100%

Axis Peripherals AB Sverige 556505-1785 100%
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Not 18  Andelar i intressebolag

Bokfört värde
Koncernen

Kapitalandel Antal aktier 02.12.31 01.12.31 00.12.31

Basset A/S – – – – 1 165

Summa – – 1 165

Not 19 Andra långfristiga värdepappersinnehav

Bokfört värde Bokfört värde
Koncernen Moderbolaget

Kapitalandel Antal aktier 02.12.31 01.12.31 00.12.31 02.12.31 01.12.31

nBand Communications Inc 11% 3 507 198 – – 32 898 – –

Poobah Inc 2% 6 300 – – 463 – –

EZ Travel AB – – – – 500 – –

Summa – – 33 861 – –

Not 20 Andel i bostadsrättsförening

Koncernen

2002 2001 2000, 8 mån

Ingående och utgående anskaffningsvärde 676 676 676

Not 21 Uppskjutna skattefordringar

Koncernens respektive moderbolagets temporära skillnader har resulterat i 
uppskjutna skattefordringar respektive uppskjutna skatteskulder avseende 
följande poster.

Koncernen Moderbolaget

2000
2002 2001 8 mån 2002 2001

Uppskjutna skatte-
fordringar1)

Materiella och immateriella 
anläggningstillgångar 352 31 – – –

Finansiella anläggnings-
tillgångar 11 441 11 441 – 11 441 11 441

Varulager 5 435 2 677 3 623 – –

Övriga avsättningar 1 088 2 461 – – –

Ackumulerade 
förlustavdrag2) 84 382 103 044 66 645 81 117 97 544

Övriga poster 224 84 – – –

102 922 119 738 70 268 92 558 108 985

Koncernen Moderbolaget

2000
(forts.) 2002 2001 8 mån 2002 2001

Uppskjutna 
skatteskulder1)

Periodiseringsfond 5 442 7 994 10 931 – –

Materiella och immateriella 
anläggningstillgångar – – 537 – –

5 442 7 994 11 468 – –

Uppskjutna skatte-
fordringar 97 480 111 744 58 800 92 558 108 985

1) Uppskjuten skatteskuld till samma skattemyndighet redovisas netto i uppskjutna

skattefordringar från och med 2001, föregående år har justerats.

2) Ackumulerade förlustavdrag motsvarar i allt väsentligt koncernens samlade skatte-

mässiga underskott. Dessa förlustavdrag förfaller ej inom överskådlig tid.



Not 22  Förändring av eget kapital

Aktie- Bundna Fria Årets Totalt eget
Koncernen kapital reserver reserver resultat kapital

Belopp vid årets ingång 689 333 937 –61 612 – 273 014

Nedsättning av överkursfond – –58 973 58 973 – –

Förskjutningar mellan bundet och fritt kapital – 5 412 –5 412 – –

Överkurs vid emission av skuldebrev med vidhängande teckningsrätter – 925 – – 925

Valutaförändring på teckningsoptioner i eget innehav – –196 – – –196

Vesting av stockoptions i Axis Inc, USA – 2 934 – – 2 934

Årets resultat – – – 35 855 35 855

Belopp vid årets utgång 689 284 039 –8 051 35 855 312 532

Aktie- Reserv- Överkurs- Balanserat Årets Totalt eget
Moderbolaget kapital fond fond resultat resultat kapital

Belopp vid årets ingång 689 1 024 349 600 –58 973 – 292 340

Nedsättning av överkursfond – – –58 973 58 973 – –

Överkurs vid emission av skuldebrev med 
vidhängande teckningsrätter – – 925 – – 925

Årets resultat – – – – 43 802 43 802

Belopp vid årets utgång 689 1 024 291 552 – 43 802 337 067

Bolagets aktiekapital består av 68 900 000 aktier av samma slag och sort á nominellt värde 0,01 krona.
Bolagets rättsliga form är Aktiebolag (publ). Land för inregistrering är Sverige med säte i Lund.

Not 23 Eget kapital

Axis AB har för närvarande ett utestående optionsprogram vilket omfattar perso-
nalen. Programmet infördes 1999 och riktas till samtliga anställda i Axis koncer-
nen. Motivet för detta program är att stimulera till ett långsiktigt engagemang hos
de anställda i koncernens verksamhets- och resultatutveckling. Anställda i USA
erbjuds amerikanska så kallade "Stock options".

All fast anställd personal inom EMEA och Asien har möjlighet att delta i
programmet. Fast anställd personal i det amerikanska dotterbolaget har möjlig-
het att delta i ett särskilt så kallat "Stock option" program. Detta riktar sig enbart
till USA-anställd personal. Ledande befattningshavare erbjuds möjlighet att, ut-
över det antal optioner som erbjuds alla fast anställda, förvärva ytterligare ett
begränsat antal optioner.

För det amerikanska programmet gäller att en option kan utnyttjas till nyut-
givande av aktier efter den dag som optionen erhållits av den anställde. Tilldel-
ning sker efter 3 år för programmet från 1999 och under tre år med 25 procent
vid fyra tillfällen för programmen från 2000, 2001 och 2002.

Teckningskursen per aktie motsvarar 130 procent av genomsnittet av det för
varje börsdag volymviktade medeltalet av de under dagen noterade kurserna en-
ligt Stockholmsbörsens officiella kurslista för aktier i bolaget beräknat under en
period av fem handelsdagar.

I nedanstående tabell redovisas optionsprogrammets förutsättningar och ef-
fekter på eget kapital vid fullt utnyttjande av optionerna.

Förfallo- Tecknings- Antal Antal Utspäd-
Mottagare tidpunkt kurs optioner aktier ning

Personalen i Europa 
och Asien 04-10-01 19,50 430 000 430 000 0,60%

Personalen i Europa 
och Asien 05-09-30 54,00 1 128 000 1 128 000 1,60%

Personalen i Europa 
och Asien 05-09-30 63,00 172 250 172 250 0,30%

Personalen i Europa 
och Asien 06-10-02 18,00 221 600 221 600 0,30%

Personalen i Europa 
och Asien 07-10-02 26,00 104 200 104 200 0,15%

Personalen i USA 04-10-01 19,50 140 000 140 000 0,20%

Personalen i USA 10-09-30 48,00 172 250 172 250 0,30%

Personalen i USA 06-10-02 18,00 89 000 89 000 0,10%

Personalen i USA 07-10-02 26,00 64 000 64 000 0,09%

Totalt 2 521 300 2 521 300 3,64%

Not 24 Avsättningar

Koncernen

2002 2001 2000, 8 mån

Strukturreserv 3 664 15 907 3 500

Övriga avsättningar 162 218 207

3 826 16 125 3 707

Ingående avsättningar 16 125 3 707 549

Årets avsättningar – 15 918 3 500

Årets ianspråktagna belopp –12 299 –3 500 –342

Utgående avsättningar 3 826 16 125 3 707

Not 25 Periodiseringsfond

Moderbolaget

2002 2001

Periodiseringsfond tax 97 – 9 112

Periodiseringsfond tax 98 14 403 14 403

Periodiseringsfond tax 99 2 767 2 767

Periodiseringsfond tax 00 2 268 2 268

Summa 19 439 28 551

Not 26 Långfristiga skulder

Samtliga koncernens och moderbolagets långfristiga skulder är räntebärande och
förfaller inom 1 till 5 år.

Not 27 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Koncernen Moderbolaget

2000
2002 2001 8 mån 2002 2001

Upplupna lönekostnader 18 000 17 046 21 383 – –

Upplupna sociala avgifter 11 666 13 472 14 718 – –

Övriga upplupna kostnader 28 837 32 501 16 601 1 224 2 001

Summa 58 503 63 019 52 702 1 224 2 001

Not 28 Ställda säkerheter

Koncernen

2002 2001 2000, 8 mån

Företagsinteckning i 
Netch Technologies AB – – 10 000

Summa – – 10 000

Not 29 Ansvarsförbindelser

Moderbolaget

2002 2001

Ansvarsförbindelser till förmån 
för övriga koncernbolag 4 334 37 290

Summa 4 334 37 290

Not 30 Nyckeltalsdefinitioner

Soliditet – Eget kapital inklusive minoritetsintresse i procent av balans-
omslutningen.

Avkastning på totalt kapital – Resultat efter finansiella poster plus finansiella
kostnader dividerat med genomsnittlig balansomslutning.

Avkastning på eget kapital – Resultat efter finansiella poster med avdrag för full
skatt dividerat med genomsnittligt eget kapital.

Resultat per aktie före utspädning – Resultat efter finansiella poster dividerat
med genomsnittligt antal aktier.

Resultat per aktie efter utspädning – Resultat efter finansiella poster dividerat
med genomsnittligt antal aktier efter fullt inlösen av utestående teckningsoptioner.
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Anders Lundin Dan Andersson

Auktoriserad revisor Auktoriserad revisor

(Huvudansvarig)

Till bolagsstämman i Axis AB

Org nr 556241-1065

Vi har granskat årsredovisningen, koncernredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens för-

valtning i Axis AB för räkenskapsåret 2002-01-01–2002-12-31. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansva-

ret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och förvaltningen på

grundval av vår revision.

Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat och genomfört revisionen för att i

rimlig grad försäkra oss om att årsredovisningen och koncernredovisningen inte innehåller väsentliga fel. En revision inne-

fattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår

också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens och verkställande direktörens tillämpning av dem samt att bedöma

den samlade informationen i årsredovisningen och koncernredovisningen. Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet

har vi granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller

verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Vi har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställan-

de direktören på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Vi anser att

vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan. 

Årsredovisningen och koncernredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger därmed en rätt-

visande bild av bolagets och koncernens resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige.

Vi tillstyrker att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och koncernen, dispone-

rar vinsten i moderbolaget enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande

direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 



Flerårsöversikt

Resultaträkning (Tkr) 1996/1997 1997/1998 1998/1999 1999/2000 2000, 8 mån 2001 2002

Nettoomsättning 393 659 521 715 559 789 695 183 493 651 696 333 670 277

varav Netch – – – 60 703 42 844 20 479 –

Kostnad för sålda varor och tjänster –194 582 –245 825 –238 835 –323 429 –283 356 –340 754 –286 270 

Bruttovinst 199 077 275 890 320 954 371 754 210 295 355 579 384 007

varav Netch – – – 23 108 –18 109 –5 903 –

Försäljningskostnader –110 512 –174 305 –184 212 –239 229 –186 648 –212 011 –177 522

Administrationskostnader –24 338 –29 446 –36 950 –62 812 –53 483 –66 262 –56 334

Forsknings- och utvecklingskostnader –49 538 –76 709 –93 657 –144 585 –133 065 –151 052 –117 847

Jämförelsestörande poster – 25 959 – – – –33 296 –

Övriga rörelseintäkter 14 111 – – – – – 7 354

Övriga rörelsekostnader – –3 233 –1 163 –7 358 –2 139 –6 922 –

Andel i intressebolags resultat före skatt – –2 865 2 115 – 15 158 –

Rörelseresultat 28 800 15 291 7 087 –82 230 –165 025 –113 806 39 658

varav Netch – – – –11 534 –56 877 –30 521 –

Finansnetto –701 –4 117 –6 274 19 901 –5 710 –35 687 11 778

Resultat efter finansiella poster 28 099 11 174 813 –62 329 –170 735 –149 493 51 436

varav Netch – – – –12 409 –58 638 –31 691 –

Skatt på periodens resultat –11 660 –1 700 –2 859 18 942 35 790 48 445 –15 581

Minoritetens andel i periodens resultat –8 281 27 091 10 941 –

Årets resultat 16 439 9 474 –2 046 –51 668 –107 854 –90 107 35 855

Balansräkning (Tkr) 97-04-30 98-04-30 99-04-30 00-04-30 00-12-31 01-12-31 02-12-31

Anläggningstillgångar 36 109 32 636 37 218 79 420 148 651 136 611 122 434

Varulager 49 369 81 522 77 587 69 887 60 119 46 628 57 944

Kundfordringar 87 075 102 390 102 277 131 996 137 960 106 339 88 385

Övriga fordringar 13 813 17 506 31 427 34 522 73 247 18 828 31 714

Likvida medel 40 509 10 203 – 12 419 195 993 180 773 129 956

Summa 226 875 244 257 248 509 328 244 615 970 489 179 430 483

Eget kapital 79 092 87 056 85 010 27 140 379 739 273 014 312 532

Minoritetsintressen – – – 9 905 12 125 – –

Avsättningar 14 376 12 646 11 342 549 3 707 16 125 3 826

Långfristiga skulder 53 587 67 495 79 713 162 822 51 363 50 000 –

Kortfristiga skulder 79 820 77 060 72 444 127 828 169 036 150 040 114 125

Summa 226 875 244 257 248 509 328 244 615 970 489 179 430 483

Kassaflödesanalys (Tkr) 1) 1997/1998 1998/1999 1999/2000 8 mån 2000 2001 2002

Kassaflöde från den löpande verksamheten 
före förändring av rörelsekapital 2 664 5 932 –79 978 –107 706 –80 502 45 819

Förändring av rörelsekapital –53 921 –14 493 30 270 –6 287 54 922 –39 006

Kassaflöde från den löpande verksamheten –51 257 –8 561 –49 708 –113 993 –25 537 6 813

Kassaflöde från investeringsverksamheten 14 351 –12 985 –15 232 –38 465 –12 460 –15 404

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 6 870 10 875 77 827 336 032 22 820 –42 226

Periodens kassaflöde –30 306 –10 671 12 887 183 574 –15 220 –50 817

Likvida medel vid periodens början 40 509 10 203 –468 12 419 195 993 180 773

Likvida medel vid periodens slut 10 203 –468 12 419 195 993 180 773 129 956

Operativt kassaflöde (Tkr) 1996/1997 1997/1998 1998/1999 1999/2000 2000, 8 mån 2001 2002

Resultat efter finansiella poster 28 099 11 174 813 –62 329 –170 735 –149 493 51 436

Avskrivningar 5 267 7 233 8 110 13 030 13 344 19 382 13 712

Skatt –16 714 –5 658 –3 870 –1 726 –797 –4 662 –2 069

Summa 16 652 12 749 5 053 –51 025 –158 188 –134 773 63 079

Förändring i rörelsekapital –9 722 –53 921 –14 493 30 270 –6 287 54 922 –39 006

Nettoinvesteringar –5 849 –17 814 –11 831 –29 634 –38 465 –12 460 –15 404

Operativt kassaflöde 1 081 –58 986 –21 271 –50 389 –202 940 –92 311 8 669

1) Uppgifter för 1996/1997 ej tillgängliga.
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Definitioner

Nyckeltal 1996/1997 1997/1998 1998/1999 1999/2000 2000, 8 mån1) 2001 2002

Nettoomsättningstillväxt (%) 20,2 32,5 7,3 24,2 2,6 –1,62) –0,8

Bruttomarginal (%) 50,6 52,9 57,3 53,5 42,6 51,1 57,3

Rörelsemarginal (%) 7,3 2,9 1,3 –11,8 –33,4 –16,3 5,9

Vinstmarginal (%) 7,1 2,1 0,1 –9,0 –34,6 –21,5 7,7

Avskrivningar (Mkr) 5,0 7,2 8,1 13,0 20,0 19,4 13,7

Eget kapital (Mkr) 79 87 85 27 380 273 313

Sysselsatt kapital (Mkr) 133 155 165 200 447 339 311

Räntebärande skulder (Mkr) 54 67 80 163 51 50 –

Netto räntebärande skulder (Mkr) 13 57 80 150 –145 –131 –130

Balansomslutning (Mkr) 227 244 249 328 616 489 430

Avkastning på sysselsatt kapital (%) 30,3 18,3 5,3 –28,8 –74,0 –26,8 16,5

Avkastning på totalt kapital (%) 17,6 11,2 3,4 –18,2 –50,7 –19,1 11,7

Avkastning på eget kapital (%) 21,7 11,4 0,9 –111,3 –125,8 –45,8 12,6

Räntetäckningsgrad (ggr) 5,5 1,7 1,1 –5,4 –14,3 –2,4 24,0

Nettoskuldsättningsgrad (ggr) 0,2 0,7 0,9 5,6 –0,4 –0,5 –0,4

Soliditet (%) 34,9 35,6 34,2 11,3 63,7 55,8 72,8

Andel riskbärande kapital (%) 41,2 40,8 38,8 11,3 63,7 57,4 73,9

Kapitalomsättningshastighet (ggr) 3,5 3,6 3,5 3,8 2,3 1,8 2,1

Antal anställda (genomsnitt för perioden) 165 243 313 445 540 439 334

Omsättning per anställd (Mkr) 2,4 2,1 1,8 1,6 1,4 1,6 2,0

Rörelseresultat per anställd (Mkr) 0,2 0,1 0,0 –0,2 –0,5 –0,3 0,1

Data per aktie 1996/1997 1997/1998 1998/1999 1999/2000 2000, 8 mån1) 2001 2002

Resultat efter finansiella poster, kr per aktie 0,24 0,14 –0,03 –1,10 –3,89 –2,17 0,75

Kassaflöde, kr per aktie 4,19 –0,22 –0,74

Eget kapital, kr per aktie 1,40 1,54 1,51 0,20 5,50 3,96 4,53

Börskurs vid utgången av perioden – – – – 17,50 25,00 18,40

Kurs/eget kapital, procent per aktie – – – – 318 631 406

Utdelning 0,04 – – – – – –

P/E-tal – – – – – 35

P/S-tal – – – 1,6 2,5 1,9

Antal utestående aktier (tusental) 56400 56 400 56 400 56 400 68 900 68 900 68 900

Genomsnittligt antal aktier (tusental) 56400 56 400 56 400 56 400 65 775 68 900 68 900

1) I förekommande fall har nyckeltalen justerats till 12 månader

2) Jämförelsen avser proformaredovisning år 2000
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Andel riskbärande kapital
Eget kapital plus minoritetsintresse och latent skatte-
skuld i procent av balansomslutningen.

Avkastning på eget kapital
Resultat efter finansiella poster med avdrag för full
skatt dividerat med genomsnittligt eget kapital.

Avkastning på sysselsatt kapital
Resultat efter finansiella poster plus finansiella kost-
nader dividerat med genomsnittligt sysselsatt kapital.

Avkastning på totalt kapital
Resultat efter finansiella poster plus finansiella kost-
nader dividerat med genomsnittlig balansomslutning.

Bruttomarginal
Bruttoresultat i procent av nettoomsättningen.

Eget kapital per aktie
Eget kapital dividerat med antal utestående aktier.

Kapitalomsättningshastighet
Nettoomsättning dividerad med genomsnittligt syssel-
satt kapital (justerat till 12 månader för 2000).

Kassaflöde per aktie
Årets kassaflöde dividerat med genomsnittligt antal
aktier (justerat till 12 månader för 2000).

Nettoskuldsättningsgrad
Netto räntebärande skulder dividerat med eget kapital.

Netto räntebärande skulder
Räntebärande skulder med avdrag för likvida medel.

Omsättning per anställd
Omsättningen dividerat med genomsnittligt antal års-
anställda.

P/E
Marknadsvärde dividerat med resultat efter full skatt.

P/S
Marknadsvärde dividerat med nettoomsättning (juste-
rat till 12 månader för 2000).

Resultat per anställd
Rörelseresultat efter avskrivningar dividerat med ge-
nomsnittligt antal årsanställda.

Resultat per aktie
Resultat efter finansiella poster dividerat med
genomsnittligt antal aktier.

Räntetäckningsgrad
Resultat efter finansiella poster plus finansiella kost-
nader dividerat med finansiella kostnader.

Rörelsemarginal efter avskrivningar av materiella
anläggningstillgångar:
Rörelseresultat efter avskrivningar av materiella an-
läggningstillgångar i procent av omsättningen.

Rörelsemarginal
Rörelseresultat i procent av omsättningen.

Soliditet
Eget kapital inklusive minoritetsintresse i procent av
balansomslutningen.

Sysselsatt kapital
Balansomslutningen minskad med icke räntebärande
skulder inklusive latent skatteskuld.

Vinstmarginal
Resultat efter finansiella poster i procent av omsätt-
ningen.



Proformaredovisning

Axis genomförde under andra kvartalet 2001 en omstrukturering, varvid bland annat innehavet om 59 procent i Netch Tech-

nologies såldes. I syfte att visa utvecklingen i det omstrukturerade Axis presenteras i tabellerna nedan resultatutvecklingen

proforma för jämförbara enheter, det vill säga exklusive Netch. 

KONCERNENS RESULTATRÄKNING Q1 Q2 Q3 Q4 Helår Q1 Q2 Q3 Q4 Helår
(Tkr) 2001 2001 2001 2001 2001 2002 2002 2002 2002 2002

Nettoomsättning 163 581 168 490 154 688 189 095 675 854 164 037 170 650 167 552 168 038 670 277

Kostnad för sålda varor och tjänster –84 739 –79 363 –69 021 –81 249 –314 372 –67 801 –74 049 –72 979 –71 441 –286 270

Bruttovinst 78 842 89 127 85 668 107 846 361 482 96 236 96 601 94 573 96 597 384 007

Försäljningskostnader –53 417 –61 302 –39 343 –49 870 –203 932 –41 605 –45 250 –43 881 –46 786 –177 522

Administrationskostnader –17 038 –16 662 –13 342 –15 523 –62 565 –14 937 –15 281 –12 749 –13 367 –56 334

Forsknings- och utvecklings-
kostnader –38 250 –49 797 –30 812 –32 193 –151 052 –31 421 –31 166 –27 054 –28 206 –117 847

Jämförelsestörande poster – –20 296 – – –20 296 – – – – –

Övriga rörelseintäkter – – – – – 2 379 2 686 886 1 403 7 354

Övriga rörelsekostnader –2 486 –484 –1 455 –2 497 –6 922 – – – – –

Andel i intressebolags resultat 
före skatt – – – – –

Rörelseresultat –32 349 –59 414 715 7 763 –83 285 10 652 7 590 11 775 9 641 39 658

Finansnetto 3 616 8 555 548 –30 126 –34 517 3 007 1 675 4 398 2 698 11 778

Resultat efter finansiella poster –28 733 –50 859 1 263 –22 363 –117 802 13 659 9 265 16 173 12 339 51 436
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Kvartalsdata

Försäljning per produkt- Q1 Q2 Q3 Q4 Helår Q1 Q2 Q3 Q4 Helår
grupp exkl. Netch (Tkr) 1) 2001 2001 2001 2001 2001 2002 2002 2002 2002 2002

Video 52 419 53 562 58 671 73 670 238 322 66 844 74 756 74 146 85 730 301 476

Print 80 821 75 326 70 562 81 828 308 537 71 184 74 044 72 554 60 152 277 934

Scan 8 211 7 904 5 781 3 281 25 176 3 574 3 425 2 704 3 379 13 082

Store 14 130 12 316 10 478 13 720 50 644 8 321 6 129 9 825 7 829 32 104

Access 1 062 677 1 273 2 146 5 158 848 3 087 801 1 059 5 795

Övrigt 6 938 18 705 7 923 14 450 48 017 13 266 9 209 7 522 9 889 39 886

TOTALT 163 581 168 490 154 688 189 095 675 854 164 037 170 650 167 552 168 038 670 277

1) I och med att Axis i slutet av 2001 ersatte den tidigare divisionsorganisationen med en funktionsorganisation redovisas försäljningen per produktgrupp från och med

första kvartalet 2002. I tabellen visas försäljningen proforma för 2001. 

Försäljning per region Q1 Q2 Q3 Q4 Helår Q1 Q2 Q3 Q4 Helår
exkl. Netch (Tkr) 2001 2001 2001 2001 2001 2002 2002 2002 2002 2002

EMEA 71 553 87 000 66 359 85 494 310 406 76 790 78 033 70 155 90 925 315 903

Americas 44 579 44 748 51 873 68 576 209 776 44 926 46 971 49 054 39 229 180 180

Asia 47 449 36 742 36 456 35 025 155 672 42 321 45 646 48 343 37 884 174 194

TOTALT 163 581 168 490 154 688 189 095 675 854 164 037 170 650 167 552 168 038 670 277
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Ordlista

ASIC 

Application Specific Integrated Circuit. En
krets som är designad för en specifik applika-
tion snarare än en krets för mer generella
funktioner, som exempelvis en mikroproces-
sor. Användningen av ASICs som komponent
i elektronikprodukter kan förbättra prestan-
dan, minska effektförbrukningen, öka säker-
heten och sänka kostnaden.

Bluetooth 

Bluetooth är en öppen standard för trådlös
överföring av röst och data mellan mobila ut-
rustningar (datorer,handdatorer,telefoner,
skrivare).

Bredband 

Höghastighetsöverföring.Termen används för
att definiera hastigheten för kommunikations-
ledningar eller tjänster, vanligen till T1 rates
(1,544 Mbit/s) och däröver, även om den fak-
tiska tröskeln kan ligga långt under eller långt
över beroende på applikation.

CCTV 

Closed Circuit Television, är ett privat video-
system inom en byggnad eller anläggning
som används för att visuellt övervaka en plats
för säkerhets- eller industriella syften.

CD–ROM 

Compact Disc – Read Only Memory. En op-
tisk disk som används för att lagra text,grafik
och ljudinformation för datorapplikationer.
Datainnehållet kan inte ändras eller skrivas
över.

DVD 

Digital Versatile Disc. En optisk disk med
samma fysiska storlek som en CD men med
avsevärt större lagringskapacitet.

Ethernet 

Den vanligaste standarden för nätverks-
kommunikation i lokala nätverk (LAN). 

IDE

Intelligent Drive Electronics. Ett gränssnitt för
lagringsenheter såsom hårddiskar och
CD/DVD spelare.

IEEE 802.11 

En familj med standarder för trådlös LAN.
802.11 ger 1 eller 2 Mbit/s överföring på
2,4GHz-bandet, 802.11b definierar en 11
Mbit/s-datahastighet på 2,4GHz-bandet och
802.11a definierar upp till 54 Mbit/s på 5GHz-
bandet.

IP

Internet Protocol. Ett kommunikationstran-
sportprotokoll som används för att överföra
data via Internet. Se även TCP/IP.

LAN 

Local Area Network. Ett kommunikationsnät-
verk som betjänar användare inom ett be-
gränsat geografiskt område. Den vanligaste
typen av LAN är Ethernet.

Linux 

Linux är ett så kallat ”open source” operativ-
system inom familjen Unix. Tack vare sin sta-
bilitet och tillgänglighet har Linux vunnit popu-
laritet både inom open source-världen och
när det gäller kommersiella applikationer.

MCM 

Multi chip module. Flera chip sammanförda i
samma kapsling.

MPEG 

Moving Picture Experts Group, standarder för
digital video och ljudkomprimering. Mest känd
är MPEG 2 som används i DVD och digital
television.

Nätverkskamera 

Digital videokamera med inbyggd Ethernet
nätverkskoppling och web server. Den digitalt
komprimerade videon från kameran kan ome-
delbart ses från alla datorer kopplade till nät-
verket.

OEM 

Original Equipment Manufacturer. Beteck-
ningen för ett företag som tillverkar utrustning
som sedan marknadsförs och säljes av andra
företag under sitt eget namn.

PDA

Personal Digital Assistant. En handdator som
fungerar som en planeringskalender för per-
sonlig information. Vanligtvis innehåller den
åtminstone en databas med namn och adres-
ser, påminnelselistor och anteckningsblock.

Protokoll 

En uppsättning formella regler som beskriver
hur data ska överföras över ett nätverk. Pro-
tokoll på låg nivå definierar elektrisk och fy-
sisk standard och protokoll på hög nivå hand-
lar om dataformatering. TCP och IP är exem-
pel på protokoll på hög nivå.

SCSI 

Small Computer System Interface. En gräns-
snittsstandard för snabb dataöverföring. 

Server 

En dator eller programvaruapplikation som
tillhandahåller tjänster till andra datorer som
är anslutna till den via ett nätverk. Det vanli-
gaste exemplet är en filhanterare som har en
lokal disk och som tar hand om förfrågningar
från klienter att läsa och skriva filer på den
disken. 

Skrivarserver 

En tunn server som ansluter en skrivare till ett
nätverk och som låter användarna dela skri-
varen. Kan vara en separat låda eller ett in-
stickskort i skrivaren.

SOC 

System on chip, t ex ETRAX 100LX

TCP/IP

Transmission Control Protocol over Internet
Protocol. TCP/IP-protokollet definierar hur
data på ett säkert sätt överförs mellan nät-
verk. TCP/IP är den mest utbredda kommuni-
kationsstandarden och är grunden för hur
Internet fungerar.

Tunn server 

En nätverksbaserad utrustning som är utfor-
mad för att utföra en specialiserad uppsätt-
ning serverfunktioner, som exempelvis en
skrivarserver eller en nätverkskamera. En
tunn server avlastar generella applikations-
servers och effektiviserar nätverksanvänd-
ningen genom att den för sin funktion är en-
klare att installera, lättare att använda och är
mer tillförlitlig jämfört med att använda en
traditionell server.

USB 

Universal Serial Bus. Extern databuss för 
dataöverföring. 

Video Server 

En video server har bland annat inbyggd nät-
verkskoppling och web server. Dess uppgift
är att ta analog video (PAL/NTSC) från tradi-
tionella analoga kameror, digitalisera och
komprimera video samt låta den digitala
videoströmmen vara tillgänglig över ett data
nätverk.
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Styrelse

Mikael Karlsson
Född 1962
Styrelsens ordförande.
Styrelseordförande i Öresund IT Academy.
Vice ordförande i Institutet för Ekonomisk Forskning
vid Lunds Universitet. Styrelseledamot i Beijer Elec-
tronics AB, Decuma AB, Ruben Rausings Fond, SEB i
Lund, Sydsvenska Industri- och Handelskammaren,
Teknikbrostiftelsen i Lund, Visionalis AB och Öre-
sund Science Region. Ledamot i Kungliga Ingen-
jörsvetenskapsakademien och Ekonomihögskolan
i Lunds rådgivande kommitté. 
Medlem av styrelsen sedan 1984. Verkställande
direktör 1984–1999. Ordförande sedan 2000. 
Aktier i Axis: 18 717 7641)

Teckningsoptioner i Axis: 0

Patrik Tigerschiöld
Född 1964
Vice ordförande
VD i Skanditek Industriförvaltning AB. Styrelse-
ordförande i CMA Microdialysis AB, Vitrolife AB,
The Chimney Pot AB och Theducation AB.
Styrelseledamot i bland annat H Lundén Kapitalför-
valtning AB, Mydata Automation AB, PartnerTech
AB, PBK Outsourcing AB och Skanditek Industri-
förvaltning AB. 
Medlem av styrelsen sedan 2001.
Aktier i Axis: 5 000
Teckningsoptioner i Axis: 0

Martin Gren
Född 1962
Styrelseordförande i Itact AB. Styrelseledamot 
i Innolite.
Medlem av styrelsen sedan 1984.
Aktier i Axis: 7 557 4712)

Teckningsoptioner i Axis: 1 000

Östen Mäkitalo
Född 1938
Senior Vice President (SVP), Mobile Business, Telia-
Sonera AB. Styrelseordförande i Centrum för Distans-
överbryggande Teknik (CDT) vid Luleå Tekniska
Universitet. Styrelseledamot i Aaro Systems AB och
Goyada AB. Ledamot av Kungliga Ingenjörsveten-
skapsakademien.
Medlem av styrelsen sedan 2000.
Aktier i Axis: 0
Köpoptioner i Axis: 5 0003)

Nils Rydbeck
Född 1946
Styrelseledamot i Anoto AB. Ledamot i rådgivande
kommittén School of Management North Carolina
State University. 
Medlem av styrelsen sedan 1997.
Aktier i Axis: 0
Teckningsoptioner i Axis: 3 000

Dag Tigerschiöld
Född 1942
Styrelseordförande i LGP Telecom Holding AB och
Mydata Automation AB. Styrelseledamot i Skanditek
Industriförvaltning AB, Industriförvaltnings AB
Kinnevik och Investment AB Öresund. 
Medlem av styrelsen sedan 1986. Ordförande
1994–1999. 
Aktier i Axis: 1 927 600
Teckningsoptioner i Axis: 0

Jan Wabréus 
Född 1941
VD Timelox AB och dotterbolagschef inom Assa
Abloy AB. 
Medlem av styrelsen sedan 1985.
Ordförande 1985–1994.
Aktier i Axis: 0
Teckningsoptioner i Axis: 3 000
Köpoptioner i Axis: 20 0003) 

Revisorer 

Öhrlings PricewaterhouseCoopers
Huvudansvarig
Anders Lundin, född 1956
Auktoriserad revisor
Uppdrag i Axis sedan 1996.

Dan Andersson, född 1956
Auktoriserad revisor
Uppdrag i Axis sedan 2001.

Suppleant
Gustav Jönsson, född 1950
Auktoriserad revisor
Uppdrag i Axis sedan 1984.

Styrelse och revisorer

Mikael Karlsson Patrik Tigerschiöld Martin Gren

Jan WabréusNils RydbeckÖsten Mäkitalo Dag  Tigerschiöld

1) Privat och genom LMK Industri AB

2) Genom AB Grenspecialisten

3) Utställda av LMK Industri AB
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Styrelsens arbete

Axis styrelse består av sju bolagsstämmovalda ledamöter.

Under verksamhetsåret har styrelsen sammanträtt sju gånger,

varav ett konstituerande sammanträde samt ett tvådagarsmöte

avseende strategisk inriktning för bolaget.

Styrelsen följer en årlig föredragningsplan och påverkas

i övrigt av den särskilda arbetsordning styrelsen fastställt

rörande arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande

direktören.

Styrelsens arbete koncentreras mot strategiska frågor,

verksamhetsinriktning samt ekonomi och finans. Under året

har ett övergripande arbete bedrivits kring verksamhetsmål och

strategier. Styrelsens ordförande leder styrelsens arbete samt

följer verksamhetens utveckling. Under året har styrelsens ord-

förande samt ytterligare en styrelseledamot varit behjälpliga i

vissa projekt med fokus på strategi, affärsutveckling och inno-

vationsprocesser. 

För att bereda beslut och riktlinjer kring lön och andra

anställningsvillkor till anställda och verkställande direktören,

incitaments- och bonusfrågor för anställda samt lön eller an-

nan ersättning till anställda styrelseledamöter har styrelsen

utsett en ersättningskommitté. I ersättningskommittén, som

under året haft tre möten, ingår Patrik Tigerschiöld, Östen

Mäkitalo och Jan Wabréus.

Styrelsen har efter prövning valt att inte inrätta en sär-

skild revisionskommitté för att istället handha dessa frågor i

styrelsen som helhet. I linje med detta har styrelsen löpande

kontrollerat bolaget och koncernens ekonomiska ställning un-

der året. Således har formerna för upphandling och val avse-

ende revisionstjänster för den kommande fyraårsperioden de-

finierats av styrelsen. Det löpande upphandlingsarbetet har

dock delegerats till ordförande som genomfört detta tillsam-

mans med bolagets CFO, med kontinuerlig avrapportering till

styrelsen.  

Representanter för de tre största ägarna fungerar som en

informell nomineringskommitté med styrelsens ordförande,

tillika Axis störste ägare, som sammankallande. 

Förslag och synpunkter från aktieägare angående styrel-

sens sammansättning kan lämnas till styrelsens ordförande,

antingen skriftligen till  Mikael Karlsson, Axis AB, Emdala-

vägen 14, 223 69 Lund eller per telefon 046-272 18 00.

Bolagsstämma hålls på Edison Park, Emdalavägen 14, Lund,

tisdagen den 29 april 2003 klockan 17.00.

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska vara

registrerade i den av Värdepapperscentralen VPC AB förda

aktieboken senast lördagen den 19 april 2003. Aktieboken

avläses dock p g a helgdagar torsdagen den 17 april 2003.

De aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i

god tid se till att den bank eller fondhandlare som förvaltar

aktierna ombesörjer tillfällig ägarregistrering, så kallad

rösträttsregistrering, ett par bankdagar före den 17 april 2003.

Anmälan om deltagande måste dessutom göras till Axis

AB senast klockan 16.00 onsdagen den 23 april 2003. Vid

anmälan bör aktieägare uppge namn, person- eller organisa-

tionsnummer, adress och telefonnummer. Sker deltagandet

med stöd av fullmakt ska denna insändas före stämman. I

samband med anmälan ska anges det antal biträden som aktie-

ägaren önskar medföra vid bolagsstämman. Anmälan kan ske

• skriftligen till Axis AB, att. Eva Rosdahl, Emdalavägen 14,

223 69 Lund,

• per telefon 046-272 18 00 till Axis ABs huvudkontor, eller 

• per e-post på adressen bolagsstamma@axis.com

Inbjudan till bolagsstämma



48

Ledande befattningshavare

Koncernledning

Ray Mauritsson
President and Chief Executive Officer
fr o m 24 februari 2003. (Tidigare Exe-
cutive Vice President, Platforms and
Customized Products)
Född 1962
Anställd inom Axis sedan 1995
Aktier i Axis: 14 000
Teckningsoptioner i Axis: 21 000

Anders Laurin
Executive Vice President, Products and
System Solutions
Född 1960
Anställd inom Axis sedan 1997
Aktier i Axis: 8 850
Teckningsoptioner i Axis: 51 000

Jörgen Lindqvist
Executive Vice President and Chief
Financial Officer
Född 1965
Anställd inom Axis sedan 2000
Aktier i Axis: 5 000
Teckningsoptioner i Axis: 0

Bengt-Arne Molin
Executive Vice President and Chief
Technology Officer
Född 1958
Anställd inom Axis sedan 1999
Aktier i Axis: 750
Teckningsoptioner i Axis: 4 800

Bodil Sonesson
Vice President, Regional Operations
Född 1968
Anställd inom Axis sedan 1996
Aktier i Axis: 750
Teckningsoptioner i Axis: 26 000

Peter Ragnarsson
Lämnade befattningen som President
and CEO den 23 februari 2003.
Aktier i Axis: 10 750
Teckningsoptioner i Axis: 164 000

Koncernfunktionschefer

Anne Rhenman
Director, Investor Relations &
Corporate Communications
Född 1957
Anställd inom Axis sedan 2000
Aktier i Axis: 200
Teckningsoptioner i Axis: 61 000

Bengt Christensson
Vice President, Strategic Alliances 
Född 1960
Anställd inom Axis sedan 1986
Aktier i Axis: 140 750
Stock options i Axis: 116 750

Kerstin Thulin
Vice President and Chief 
Personnel Officer
Född 1948
Anställd inom Axis sedan 2001
Aktier i Axis: 1 000
Teckningsoptioner i Axis: 1 000

Kenneth Jonsson
Vice President, Engineering
Född 1960
Anställd inom Axis sedan 1985
Aktier i Axis: 10 750
Teckningsoptioner i Axis: 5 000

Ulf Bonnevier
Director, Marketing
Född 1957
Anställd inom Axis sedan 2002
Aktier i Axis: 0
Teckningsoptioner i Axis: 0

Jonas Hansson
Director, Chief Information Officer
Född 1967
Anställd inom Axis sedan 2000
Aktier i Axis: 3 750
Teckningsoptioner i Axis: 6 000
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Axis kontor

SVERIGE

Huvudkontor Lund

Axis Communications AB

Emdalavägen 14

223 69 Lund

Tel: +46 46 272 18 00

Fax: +46 46 13 61 30

AUSTRALIEN

Melbourne

Axis Communications Pty Ltd

Level 50, 120 Collins Street

Melbourne 3000

Tel: +613 9225 5244

FRANKRIKE

Paris

Axis Communications S.A.

7–9 avenue Aristide Briand

94230 Cachan

Tel: +33 1 49 69 15 50

Fax: +33 1 49 69 15 59

ITALIEN

Turin

Axis Communications

Via Roma 33

10025 Pino Torinese

Torino

Tel/Fax: +39 011 841 321

JAPAN

Tokyo

Axis Communications K.K.

TFT Building East Wing

7th floor

3-1 Ariake Koto-ku

Tokyo 135-8071

Tel: +81 3 5531 8041

Fax: +81 3 5531 8042

KINA

Shanghai

Axis Communications Ltd

Rm. 001, 6/F, Novel Building

887 Huai Hai Zhong Rd.

Shanghai 200020

Tel: +86 21 6431 1690

Fax: +86 21 6433 8264

KOREA

Seoul

Axis Communications Korea

Co., Ltd.

Rm 407, Life Combi B/D.

61-4 Yoido-dong

Yeongdeungpo-Ku

Seoul

Tel: +82 2 780 9636

Fax: +82 2 780 2743

NEDERLÄNDERNA

Rotterdam

Axis Communications BV

Benelux

Glashaven 38

NL-3011 XJ Rotterdam

Tel: +31 10 444 34 34

Fax: +31 10 750 46 99

SINGAPORE

Axis Communications

(S) Pte Ltd

541 Orchard Road

#18-03/04 Liat Towers

Singapore 238881

Tel: +65 6 836 2777

Fax: +65 6 836 3106

SPANIEN

Madrid

Axernet Communications S.A.

Sector Oficios 31, 1

ES-28760 Tres Cantos

Madrid

Tel: +34 91 803 46 43

Fax: +34 91 803 54 52

STORBRITANNIEN

Hertfordshire

Axis Communications (UK) Ltd.

Suite 2, Ladygrove Court

Hitchwood Lane

Preston, Nr Hitchin

Hertfordshire SG4 7SA

Tel: +44  870 162 0047

Fax: +44 870 777 8620

TAIWAN

Taipei

Axis Communications Ltd

8F-11,101 Fushing North Road

Taipei

Tel: +886 2 2546 9668

Fax: +886 2 2546 1911

TYSKLAND

München

Axis Communications GmbH

Lilienthalstr. 25

DE-85399 Hallbergmoos

Tel: +49 811 555 08 0

Fax: +49 811 555 08 69

USA

Boston

Axis Communications Inc.

100 Apollo Drive

Chelmsford, MA 01824

Tel: +1 978 614 2000

Fax: +1 978 614 2100

Miami

Axis Communications Inc.

2655 South Bayshore Drive

Suite 302

Miami, FL 33133

Tel: +1 305 860 8226

Fax: +1 305 860 9622

San Diego

9191 Towne Centre Drive

Suite #420

San Diego, CA 92122

Tel: +1 858 458 1678

Fax: +1 858 455 9190

Sunnyvale

Axis Communications Inc.

1170 Sesame Drive

Sunnyvale, CA 94087

Tel: +1 408 730 0270

Fax: +1 408 730 0275
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