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Vi, Axon Capital AB, är ett fristående företag som erbjuder en unik teknisk lösning,
Money Axess™, som vi är övertygade kommer ge Riksbanken en mer flexibel, men
också enklare och billigare e-kronalösning än våra konkurrenter. Då vi befinner oss i
en uppstartsfas kommer Riksbanken kunna ha stort inflytande på den slutgiltiga
utformningen, som vi anser bör vara registerbaserad.
Då vi inte önskar ge ut företagshemligheter om vår lösning går vi inte in i detalj på de
tekniska delarna. Om Riksbanken önskar diskutera vidare med oss kommer vi
givetvis att delge Riksbanken all önskad information.
Vad Money Axess™-lösningen kan erbjuda Riksbanken är:
1. En på den finansiella marknaden i flera länder väletablerad mjukvara som
inte kräver ett stort inlåningssystem hos kontohavande institut (Riksbanken).
Vi har utvecklat en unik och säker lösning för att identifiera och särskilja alla
transaktioner mellan de olika fysiska och juridiska personerna, innebärande att
de var och en inte behöver var sitt konto.
2. En betalningsportal (liknande en internetbank) där kunderna via internet kan
hantera sitt saldo och utföra betalningar och överföringar.
3. En möjlighet att till ”kontot” även koppla ett pre-paid betalkort.
4. En lösning med hög säkerhet då kortet endast kan användas upp till det
belopp som aktivt överförts från kontot till kortet av användaren.
5. En lösning som ger särskilda grupper som idag står utanför banksystemet,
tillgång till en digital betalningslösning med tillhörande pre-paid betalkort.
6. En lösning förberedd för utveckling av appar till olika plattformar och därmed
förberedd för en eventuell kompletterande värdebaserad lösning.
Riksbanken kommer med vår lösning att hantera en enkel och robust kontostruktur.
Kunderna erbjuds tillgång till Riksbankens e-kronasystem med en betalningsportal för
räkningar och även ett pre-paid betalkort, om så önskas.

Riksbanken kommer inte behöva dimensionera sitt inlåningssytem för hundratusentals kunder. Det räcker med ett konto och identifieringen av kundernas
transaktioner sker med vår unika tekniska lösning.
Från betalningsportalen på internet kommer kunden kunna betala sina räkningar och
överföra pengar till sitt pre-paid betalkort. Det uppstår aldrig någon kreditrisk i dessa
transaktioner eftersom Money Axess™-lösningen arbetar i ett slutet system. De kan
aldrig övertrassera ett kort eller konto, man kan bara använda den summa som är
tillgänglig för kunden i Riksbankens e-kronasystem eller den summa som kunden
överfört till kortet.
Då vi inte har kunskap om Riksbankens compliance-rutiner avseende KYC (KnowYour-Customer) och AML (Anti Money Laundry) mm så vill vi bara meddela att vår
rekommendation är att outsourca den verksamheten.
De lösningar som Money Axess™ kan erbjuda är unika då de ur kundens perspektiv
är fristående från de befintliga finansiella strukturer som idag stänger ute många.
Konkurrenterna behöver alltid en anslutning till ett konto eller kort, vilket kräver ett
aktivt (kredit)beslut av en bank eller kortutgivare. Lösningen är alltså tillgänglig för
människor som idag befinner sig utanför den finansiella infrastrukturen.
Som tidigare nämnt så befinner vi oss i en uppstartsfas. Mjukvaran och betalningsportalen är i stort sätt färdiga men kopplingarna till en kortutgivare är ännu inte
slutförda. Det finns m a o inga stora tekniska hinder utan mer att ”knyta ihop säcken”.
För att vara helt transparanta, så saknar vi kapitalet för att ta de sista stegen och
färdigställa produkten. Vår tanke är att tillsammans med Riksbanken färdigställa de
kvarvarande delarna (enligt Riksbankens önskemål) till bådas parters fördel. Det
skulle ge Riksbanken ett fristående system anpassat efter sina egna önskemål,
enkelt att hantera och samtidigt erbjuda marknaden ett stabilt system för en e-krona.
Riksbanken kommer i detta fall givetvis att göra en ekonomiskt mycket fördelaktig
transaktion. Vår absolut realistiska bedömning är att vi skulle kunna färdigställa en
färdig lösning inom 4 månader från att vi tillsammans överenskommit om önskade
funktioner etc.
Vi hoppas Riksbanken ser fördelarna med vår Money Axess™-lösning. Vi ser fram
emot att fortsätta dialogen och är givetvis tillgängliga för eventuella frågor.
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