PERSBERICHT

Axxicon terug naar de beurs: Axxicon Moulds
Eindhoven B.V. naar de NPEX-effectenbeurs met
een 7,5% obligatielening




Axxicon geeft obligaties uit via de NPEX-effectenbeurs tegen 7,5% rente en een
looptijd van 5 jaar;
Opbrengst van de lening (maximaal €3,5 miljoen) wordt gebruikt voor verdere
groei in Micro Fluidica;
Investeringen in meer gespecialiseerde medewerkers en verkoop producten in
onder andere de Verenigde Staten;

Technologie-onderneming Axxicon uit Eindhoven geeft via de NPEX effectenbeurs
obligaties uit met een looptijd van vijf jaar tegen een rente van 7,5%. Met de opbrengst
van de obligatielening van maximaal €3,5 miljoen wil het bedrijf, dat hoogwaardige
technologie heeft ontwikkeld voor het maken van matrijzen voor de Micro Fluidica-markt,
fors gaan investeren in groei.
Axxicon is tot dusver op verschillende terreinen actief als het gaat om de productie van
spuitgietmatrijzen, maar ziet kansen om de marktpositie te versterken in de Micro Fluidica,
een techniek waarmee bijvoorbeeld Point of Care tests en Organ on a Chip toepassing
mogelijk wordt gemaakt.
Specialisatie op het terrein van de ontwikkeling en productie van Point of Care tests is een
strategische keuze van Axxicon. Daarbij richt het bedrijf zich vooral op de medische
sector, diergeneeskunde en tests op het terrein van onder andere levensmiddelen.
Volgens Alfred Evers, CEO van Axxicon, vloeit de versnelling van het bedrijf op de Micro
Fluidica-markt voort uit de stevige positie die het bedrijf inmiddels heeft verworven.
Research
Door de jarenlange ervaring met precisie-technologie bij de vervaardiging van de
spuitgietmatrijzen en investeringen in technologie en mensen heeft Axxicon een
voorsprong op mogelijke concurrenten. ,,De laatste jaren is fors geïnvesteerd in research
en development, machines én in de markt”, aldus Evers.
Axxicon werkt sinds 2017 samen in de Flow Alliance; drie bedrijven die sterk
complementair zijn, waardoor ‘the House of Micro Fluidics’ is ontstaan; een one stop shop
waar klanten van prototyping tot high volume production worden ontzorgd. De
opbrengst van de obligatielening gebruikt Axxicon om gekwalificeerd personeel aan te
nemen en onder meer een verkoopkantoor te openen in de Verenigde Staten.
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