
Väsentliga händelser perioden jul-sep 2021

• Acosense erhöll en utvärderingsorder på instrument från Holmen Paper Braviken 
för utvärdering av ett nytt applikationsområde inom massaanalys.

• Acosense erhöll full finansiering från teckningsoptionsinlösen av serie TO 2. 
Bolaget tillfördes under oktober därmed ca 8,03 MSEK före emissionskostnader.

• En befintlig kund tecknade under perioden ett nytt service- och licensavtal 
avseende två instrument. Affären är en framgång då den bekräftar den nya 
affärsmodell som Acosense nu arbetar efter.

• Acosense fick ett nytt patent godkänt. Patentet ska skydda en princip att rikta 
akustisk energi vilket dels skyddar hårdvaran och dels gör principen mer robust.

Översikt

Belopp i kSEK
Jul-Sep

2021
Jul-Sep

2020
Jan-Sep

2021
Jan-Sep

2020
Helår
2020

Nettoomsättning 175 52 284 1 023 1 063

Aktiverat arbete för egen räkning 690 2 119*** 2 579 2 119 2 907

Övriga rörelseintäkter 1 175 2 136 5 902 5 377 7 371

Rörelseresultat -720 1 657 - 2 445 -2 099 -3 979

Resultat per Aktie, SEK -0,03 0,10 -0,11 -0,14 -0,25

Resultat per Aktie, SEK (full utspädning)* -0,02 0,07 -0,08 -0,10 -0,17

Utestående aktier vid periodens slut 28 902 991 15 778 548 28 902 991 15 778 548 16 733 480

Antal aktier ink. full utspädning* 31 200 194** 23 578 596 31 200 194** 23 578 596 24 533 528

Delårsrapport
jul - sep

* Inom full utspädning inkluderas samtliga aktier som kan konverteras genom utgivna teckningsoptioner (TO2)

**Inkluderar 1 239 254 st teckningsoptioner från serie TO2 som upptogs i aktieboken efter 210930 samt 1 058 040 st 

aktier hänförliga till den riktade emission som genomfördes i samband med konverteringen av TO2.

*** Aktivering gjordes under Q3 2020 retroaktivt för perioden jan-sept 2020. Av fullt belopp avsåg 555 kSEK kvartal 3.

2021

Acosense



VD-Ord

VD-Ord Väsentliga händelser Ekonomisk översikt Finansiella rapporter Om bolaget / Om aktien Kontakt

Till att börja med är det roligt att kunna konstatera att hela 86,4% av teckningsoptionerna som löpte ut i slutet av september tecknades. Genom att 
återstående del tecknades av externa investerare som ingått garantiåtaganden så erhöll vi hela beloppet om 8,03 mkr. Vi är glada att så många valde 
att teckna och vi kan konstatera att Acosense har en god finansiell position inför 2022. 

Nationella och internationella kundmöten
Kvartal tre har bjudit på många kundmöten och vi kan nu på 
allvar säga att våra kunder öppnat upp igen efter Covid-19. 
Vi märker en helt annan inställning än tidigare och vi har 
under kvartalet kunnat bygga upp en ordentlig pipeline med 
möjligheter som vi hoppas ska kunna omvandlas till affärer 
mot slutet av 2021 eller under 2022. Vårt huvudfokus är för 
närvarande på Norden där vi ser många möjligheter medan 
vi under året börjat bygga upp ett nätverk av distributörer 
för andra marknader. Mest glädjande under kvartalet var 
den order som erhölls från Holmen Paper i Bråviken där vi 
får möjlighet att applicera instrumentet för analys inom ett 
nytt applikationsområde. På den globala marknaden har vi 
under hösten med hjälp av våra partners börjat bearbeta 
Nordamerika och Brasilien där vi ser goda möjligheter. 
Genom att samarbeta med lokala partners kan vi snabbare 
få kontakt med slutkunden samtidigt som våra partners får 
möjlighet att profilera sig med Acosense högteknologiska 
och effektiva lösningar.  

Service- och licensavtal - Viktig framtida intäktsström
Under kvartalet valde även en kund att förnya ett avtal om 
två instrument som innebär både service- och licensavtal 
där kontinuerlig uppdatering av mjukvara samt datalagring 
av processmiljöns mätvärden ingår. Detta är en del av den 
strategi vi arbetat efter sedan förra året som innebär längre 
kundrelationer, mer fokus på analys och mjukvara samt 
stabila intäktsströmmar. Affären är också en bekräftelse 
på att den här affärsmodellen även fungerar i en relativt 
konservativ miljö som papper- och massaindustrin. 

Finsk potential
När vi nu på allvar börjar se en ljusning på marknaden i takt 
med att Covid-19 restriktioner släpper har vi börjat snegla 
på möjligheter för att växa vår affär. Under våren kommer 
vi bland annat att vara med på den internationella papper- 
och massamässan PulPaper i Helsingfors. Restriktionerna 
i Finland har varit hårdare än i Sverige men i takt med att 
de släpper ser vi goda möjligheter att kunna satsa mer 
på denna marknad. Med ett starkare varumärke och flera 
referenskunder från den svenska marknaden tror vi att det 
finns goda möjligheter att ta en starkare position i Finland. 

Nya marknader
Papper- och massaindustrin är en spännande marknad 
mot vilken vi fram tills nu allokerat stor del av våra resurser. 
Allteftersom vi gör framsteg inom detta område frigörs 
resurser till andra utvecklingsområden och som ett resultat 
av detta pågår just nu flertalet diskussioner med aktörer 
utanför papper- och massaindustrin. Vi hoppas få anledning 
att komma tillbaka till detta ämne och de möjligheter som 
finns inom dessa nya industrier.

Ökat antal aktieägare
Totalt är vi nu över 1 500 aktieägare i Acosense och med en 
stabil kassa och ett bra kundintresse är vi nu redo att försöka 
ta plats som en av de större spelarna inom optimeringsteknik 
för processindustrin. 
 
           - Karl Nilsson, VD 

Redovisningsprinciper, Riskfaktorer & Övriga upplysningar



Väsentliga händelser under kvartalet

Acosense fick utvärderingsorder från Holmen
Acosense erhöll en order om ett instrument från Holmen 
Paper Bråviken. Det nya instrumentet kommer under en initial 
utvärderingsperiod á 3 månader att analysera ett nytt område 
inom massa.

Acosense erhöll full finansiering från 
teckningsoptionsinlösen av serie TO 2
Torsdagen den 30 september 2021 var den sista dagen i 
nyttjandeperioden för Acosense teckningsoptioner TO 2. Totalt 
nyttjades 6 742 008 TO 2, motsvarande en nyttjandegrad 
om cirka 86,44 procent. Före nyttjandeperioden avtalade 
Bolaget dessutom om garantiteckning från externa investerare 
avseende de optioner som eventuellt ej utnyttjas. Resterande 
cirka 13,56 procent av TO 2 tecknades därav av dessa externa 
investerare. Acosense tillförs därmed totalt cirka 8,03 MSEK 
före emissionskostnader, motsvarande 100 procent av TO 2.

Acosense tecknade Service- och licensavtal för befintlig 
kund
Acosense fick en order om ett service- och licensavtal för 
två instrument. Efter att garantitiden löpt ut valde kunden att 
signera ett SLA för fortsatt nyttjande av de båda instrumenten. 

Acosense fick ett nytt patent godkänt
Acosense patent (170310ZA) blev godkänt i Sydafrika. Patentet 
ämnar skyddar en princip att rikta akustisk energi vilket 
dels skyddar hårdvaran och dels gör principen mer robust. 
Patentfamiljen har fortsatt aktiva ansökningar i bland annat EU, 
Brasilien, Chile, Japan, Canada och USA.

Väsentliga händelser
Väsentliga händelser efter kvartalet

Acosense genomförde sin första internationella 
installation sedan pandemins början.
Under vecka 42 befann sig en installationstekniker från 
Acosense hos en kund i Storbritannien där teknikerns 
uppgift var att installera det instrument som kunden 
beställde under 2020. Installationen innebär startskottet 
för flertalet internationella installationer, vilka samtliga 
skjutits upp på grund av de reserestriktioner som införts 
under pandemin.

Acosense erhöll order om instrumentköp för 
installation i Chile
Kunden i fråga är ett kartongbruk som Acosense 
samarbetat med under H2020 och instrumentet ämnar 
analysera stärkelse. Acosense är det enda instrumentet 
som kan analysera en vätska av sådan karaktär 
som stärkelse, och i princip samtliga större papper 
och kartongbruk använder stärkelse i någon del av 
processen.
Sedan tidigare har kunden 3 instrument installerade.

Acosense erhöll order från integrerat massabruk i 
mellansverige. 
Ordern är det specifika brukets första instrumentorder 
vilket innebar att ytterligare en kund adderats till 
Acosense kundportfölj. Anläggningen ägs emellertid av 
en koncern inom vilken Acosense sedan tidigare har 2 
operationella instrument.

VD-Ord Väsentliga händelser Ekonomisk översikt Finansiella rapporter Om bolaget / Om aktien KontaktRedovisningsprinciper, Riskfaktorer & Övriga upplysningar



Ekonomisk översikt
Bolagets utveckling 

Nettoomsättningen för det tredje kvartalet uppgick till 175 kSEK 
(52 kSEK) där kvartalets nettoomsättning till största del bestod 
av hyresintäkter från operationella instrument.   

På kunds begäran installerades majoriteten av vårens beställda 
instrument under september månad. Som en effekt av detta 
inkluderas för dessa instrument enbart en månadshyra i 
kvartalets nettoomsättning.  
För det tredje kvartalet redovisades högre intäkter än 
för jämförelsekvartalet medan nettoomsättning under 
niomånadersperioden blev lägre. Den förändrade 
affärsmodellen, där intäkterna periodiseras över hyresperioden, 
är anledningen till att nettoomsättningen blev lägre på årsbasis. 
 
Under det tredje kvartalet uppgick upparbetade bidrag till 1 175 
kSEK (2 136 kSEK). En stor del av kvartalets produktutveckling, 
instrumenthantering samt löpande arbete har skett tillsammans 
med samarbetspartners inom EU projektet H2020. Då detta 
arbete finansieras genom bidrag hamnar hänförliga intäkter 
inom övriga rörelseintäkter. 

Framtidsutsikter

Under perioden har säljteamet i allt större utsträckning fått 
möjlighet att träffa kunder fysiskt. Detta har haft mycket 
god effekt och säljarna vittnar om att de försäljningskritiska 
teknikdiskussionerna blivit mer interaktiva och djuplodande. Mer 
kvalitativa kundsamtal innebär ett ökat förtroende för tekniken 
och det är tydligt att bolaget nu trätt in i en fas där man på allvar 
kan börja kapitalisera på det värdet som skapats genom det 
historiska utvecklingsarbetet. 

Den förändrade affärsmodellen där instrumenteten i allt större 
utsträckning hyrs ut har sänkt inträdesbarriären markant och 
intresset för upplägget är stort. Trots att intäkterna förskjuts 
aningen så är bedömningen att affärsmodellen kommer 

resultatera i högre ackumulerade intäkter per sålt instrument.

Allteftersom utvecklingsteamet färdigställer fler applikations-
områden inom papper och massa görs även en kontinuerlig 
översyn av nya marknader att approchera och flertalet 
marknadskandidater med stor framtida potential har identifierats. 
Petrokemi är en marknad där inträdet redan påbörjats och 
allteftersom fler resurser frigörs kommer arbetet mot nya 
marknader att initieras. 

Med en stabil kassaposition sprungen ur höstens lyckade TO-
konvertering, en internationell arena som börjar öppna upp samt 
en skalbar affärsmodell med goda marginaler prognostiseras en 
god finansiell utveckling för kommande perioder.

Resultat och ställning

Nettoomsättningen för det tredje kvartalet uppgick till 175 kSEK (52 
kSEK) och består i huvudsak av försäljning och hyresintäkter för 
sålda instrument samt intäkter från service- och licensavtal. 
Under perioden har man aktiverat arbete för egen räkning 
med 690 kSEK (2 119 kSEK). I det tredje kvartalet 2020 
uppmärksammades att bolaget inte aktiverat utvecklingsutgifter 
i enlighet med fastställda och antagna redovisningsprinciper, 
vilket föranledde en rättelse, vilken resulterade i att 2 119 kSEK 
aktiverades för utgifter hänförliga till perioden jan-sep 2020. 
Av dessa avsåg 555 kSEK perioden jul-sep 2020. Övriga 
rörelseintäkter uppgick till 1 175 kSEK (2 136 kSEK) och avser i 
huvudsak bidrag från EU-projektet H2020 samt Vinnova. 

Rörelseresultatet uppgick till -720 kSEK (1 657 kSEK). Det 
negativa resultatet är till stor del hänförligt till kostnader för 
teknikutvecklingen och inkluderar bland annat personal och 
administrationskostnader samt kostnader för marknads- och 
affärsutvecklingsinsatser.  Jämförelsekvartalets positiva resultat 
är en effekt av den retroaktiva aktiveringen av ackumulerade 

utvecklingsutgifter för perioden jan-sep 2020 som skedde i 
september 2020.
Resultat per aktie uppgick till -0,03 SEK (0,10 SEK) och 
medelantalet anställda till 10 (9) personer.

Kassaflöde och finansiell ställning

Kassaflödet för perioden jan-sep uppgick till -11 639 kSEK (-8 
799 kSEK). Lånet från Almi har amorterats med 375 kSEK. 
Utöver detta har kassaflödet under perioden belastats med 
återbetalning av ett brygglån från Almi samt betalning av 
emissionsarvodet hänförligt till den riktade nyemission som 
genomfördes i december 2020. Rörelsekapitalsförändringen 
mellan nuvarande period och jämförelseperioden förklaras till 
stor del av att decembers emissionsarvode betalades under jan 
2021 samt upparbetning av förskottsbidrag från H2020.
Likvida medel vid periodens utgång uppgick till 3 701 kSEK (3 
217 kSEK) och långfristiga räntebärande skulder till 2 240 kSEK 
(2 740 kSEK). Soliditeten var 71% (32%). Inga transaktioner med 
närstående har skett.
Likviden om 8,03 MSEK från teckningsoption serie TO2 inkom 
efter kvartalets slut.

Förändringar i eget kapital

Det egna kapitalet uppgick vid periodens utgång till 14 854 
kSEK (3 899 kSEK). Under perioden har teckningsoptioner 
lösts in vilka kommer tillföra bolaget 6 945 kSEK, varav 270 
kSEK avser aktiekapital och resterande 6 675 kSEK utgör 
överkursfond. Därtill genomfördes en nyemission, vilken 
registreras under oktober månad, och kommer att tillföra 
bolaget 42 kSEK i aktiekapital samt 1 047 kSEK i överkursfond. 
Periodens resultat har påverkat det egna kapitalet om -2 593 
kSEK (-2 274 kSEK). Per balansdagen fanns 28 902 991 (15 778 
548) aktier med ett kvotvärde om 0,04 SEK.
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Finansiella rapporter

* Aktivering av utvecklingsutgifter för perioden jan-sep 
2020 gjordes retroaktivt under kvartal 3 2020. 
Av totalt aktiverat belopp för 2020 avsåg 555 kSEK 
perioden jul-sep 2020.
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Bolagets resultaträkning

Belopp i kSEK

Jul-Sep 
2021

Jul-Sep
2020

Jan-Sep
2021

Jan-Sep
2020

Helår 
2020

Nettoomsättning 175 52 284 1 023 1 063

Aktiverat arbete för egen räkning 690 2 119* 2 579 2 119 2 907

Övriga rörelseintäkter 1 175 2 136 5 902 5 377 7 371

Rörelsens kostnader -2 760 -2 650 -11 210 -10 617 -15 320

Rörelseresultat -720 1657 -2 445 -2 099 -3 979

Resultat från finansiella poster -44 -60 -148 -175 -236

Periodens resultat -764 1 597 -2 593 -2 274 -4 215

Resultat per aktie (sek) -0,03 0,10 -0,11 -0,14 -0,25

Resultat per aktie (sek) efter utspädning -0,02 0,07 -0,08 -0,10 -0,17
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Bolagets balansräkning

Belopp i kSEK
2021-09-30 2020-09-30 2020-12-31

Tecknat ej inbetalt kapital 8 034* - -

Immateriella anläggningstillgångar 6 033 2 699 3 473

Materiella anläggningstillgångar 466 416 393

Varulager 1 052 1 644 1 044

Kortfristiga fordringar 1 684 4 071 2 038

Kassa och bank 3 701 3 217 15 339

Summa tillgångar 20 970 12 047 22 287

Eget kapital 14 854 3 899 9 414

Långfristiga skulder 2 240 2 740 2 615

Kortfristiga skulder 3 876 5 408 10 258

Summa eget kapital och skulder 20 970 12 047 22 287

* Avser likviden från inlösen av TO2. Per 30:e september 
var likviden inte än erhållen varpå beloppet ligger som en 
fordran.
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Bolagets kassaflöde

Belopp i kSEK

Jan-Sep 
2021

Jan-Sep
2020

Helår 
2020

Kassaflöde från löpande verksamhet 

Rörelseresultat - 2 445 -2 099 -3 979

Avskrivningar 245 374 497

Resultat från finansiella poster -148 -175 -236

-2 348 -1 900 -3 718

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

Ökning (-) Minskning (+) av varulager -9 -864 -265

Ökning (-) Minskning (+) av rörelsefordringar 468 -155 108

Ökning (+) Minskning (-) av rörelseskulder -6496 -3 970 979

-6 037 -4 989 822

Kassaflöde från investeringsverksamhet

Investeringar i immateriella anläggningstillgångar -2 681 -2 391 -3 247

Investeringar i materiella anläggningstillgångar -198 -190 -208

-2 879 -2 581 -3 455

Kassaflöde från finansieringsverksamhet

Upptagna lån och amortering -375 671 546

Nyemission - - 9 127

-375 671 9 673

Periodens kassaflöde -11 639 -8 799 3 323

Ingående kassa och bank 15 339 12 016 12 016

Utgående kassa och bank 3 701 3 217 15 339
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Förändringar i eget kapital

Belopp i kSEK Aktiekapital
Bundet

eget kapital
Fritt 

eget kapital
Summa

 eget kaptal

Ingående balans 2020-01-01 3 156 21 1 326 4 502

Periodens resultat -4 216 -4 216

Omföring utvecklingsfond 2 897 -2 897 0

Nyemission 191 1480 1 671

Pågående nyemission 1 333 6 123 7 456

Utgående balans 2020-12-31 4 680 2 917 1 816 9 413

Ingående balans 2021-01-01 4 680 2 917 1 816 9 413

Periodens resultat -2 593 -2 593

Omföring utvecklingsfond 2 574 -2 574

Pågående emission * 312 7 722 8 034

Minskning av aktiekapital -3 744 3 744

Utgående balans 2021-09-30 1 248 5 491 8 115 14 854

* Registrering av tecknade aktier förväntas 
ske under oktober månad.



Om bolaget / aktien
Om bolaget

Acosense AB (publ) grundades 2009. Bolaget noterades 
på Spotlight Stock Market 2017. Acosense affärsidé är 
att hjälpa kunder inom processindustrin att optimera sina 
processer med realtidsanalys av processvätskor och deras 
egenskaper. Den unika tekniken som Acosense använder 
kallas aktiv akustisk spektroskopi. 

Acosense instrument digitaliserar processen, det vill säga 
levererar analysvärden kontinuerligt och i realtid. Det unika 
montaget sker utanpå tanken eller röret helt ingreppsfritt 
och instrumentet är därför aldrig i kontakt med vätskan. 
Kunden kan optimera sina processer med korrekta 
analysresultat av upp till tre egenskaper även på vätskor 
om är opaka, frätande, slitande, trögflytande och/eller ger 
beläggning. 

Instrumenten möjliggör för bolagets kunder att på ett 
enkelt och säkert sätt analysera och optimera sina 
processer vilket leder till drastiskt sänkta kostnader samt 
minskad energi- och miljöbelastning.

Om Aktien

Acosense aktie är noterad på Spotlight Stock Market 
(tidigare aktietorget) och handlas under tickern ACOS.
Under tredje kvartalet 2021 var högsta kurs 1,70 SEK (27 
jul) och lägsta kurs 1,28 SEK (29 sep). 
Per 2021-09-30 uppgick kursen till 1,37 SEK.

Antal aktier uppgick per 2021-09-30 till 28 902 991. 
Ytterligare 2 297 294 st aktier tillkommer efter 210930 
då viss del av konvertering av optioner till aktier skett 
efter periodens slut samt att aktier hänförliga till den 
riktade emissionen registrerats först i slutet av oktober.
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Top 10 aktieägare per 2021-09-30

Ägare Antal aktier Andel
Stiftelsen Chalmers Tekniska Högskola 2 933 632 10,15 %
SEB Life International Assurance 2 143 109 7,41 %
Avanza Pension 1 904 838 6,59 %

Regere AB 1 516 288 5,25 %

Erik Skärgård 1 152 103 3,99 %

Jörgen Sköld 960 000 3,32 %

Lars-Olof Gustavsson 813 981 2,82 %

Thord Rehov     652 611 2,26 %

Jonas Andersson 513 063 1,78 %

Swedbank försäkring 423 703 1,47 %

Aktier från optionkonverteringen som togs upp i aktieboken efter 
210930

SEB Life International Assurance 597 703
Övriga ägare 641 551

Teckningsoption (TO2)

I samband med den riktade nyemissionen som 
genomfördes i december 2020 emitterades även 
teckningsoptioner till samtliga ägare. För 3 aktier erhölls 
1 teckningsoption.

Varje teckningsoption av serie TO2 berättigade 
innehavaren att under perioden 16 – 30 september 2021 
teckna en ny aktie till en teckningskurs om 60% av det 
volymvägda genomsnittspriset på aktien under perioden 
10 augusti – 10 september 2021. 

Lösenpriset fastställdes till 1,03 SEK per aktie och 
86,44 % av optionsinnehavarna valde att nyttja sina 
optioner. Resterande 13,56 % tecknades av externa 
investerare och tilldelning till dem skedde genom en 
riktad nyemission av aktier till den fastställda kursen för 
TO 2.
 
Acosense tillförs genom detta totalt cirka 8,03 MSEK 
före emissionskostnader, motsvarande 100 procent av 
TO 2.



Redovisningsprinciper/osäkerhetsfaktorer
Redovisningsprinciper

Rapporten har upprättats i enlighet med 
årsredovisningslagen och med tillämpning av 
värderingsprinciperna i Bokföringsnämndens allmänna råd 
BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). 
För immateriella tillgångar har aktiveringsmodellen i det 
allmänna rådet tillämpats. Bolagets tillgångar och skulder 
upptas till anskaffningsvärdet respektive nominellt värde 
om ej annat framgår. Denna rapport har inte varit föremål 
för granskning av bolagets revisorer.

Risker och osäkerhetsfaktorer

Acosense har en unik produkt som ger kunder inom en rad 
olika industrisegment stora energi- och resursbesparingar 
samt värdefulla processdata. 

Då bolagets huvudsakliga verksamhet är att 
kommersialisera och nyttiggöra ny teknik bör det noteras 
att detta är förknippat med tekniska och marknadsmässiga 
risker såväl som organisatoriska utmaningar. För företag 
som Acosense som ännu inte uppnått lönsamhet finns 
risker beträffande finansiering. Styrelsen gör löpande 
bedömningar av de risker och faktorer som kan påverka 
bolagets verksamhet och lönsamhet.  

Med en unik produkt, ett kompetent team och ett stort 
antal applikationsmöjligheter ser styrelsen positivt på 
framtiden.

COVID-19
Covid-19 har påverkat verksamheten negativt genom 
svårigheter att resa, träffa kunder samt genom inställda 
evenemang. Den globala pandemin verkar fortsätta vilket 
ställer krav på att nya och kreativa arbetssätt tas fram och 
att bolaget anpassar sig efter rådande omständigheter.
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Kontakt

Johannes Landén
CFO

0706-324202
Johannes.Landen@acosense.com

Karl Nilsson
CEO

0705-785677
Karl.Nilsson@acosense.com

Finansiell kalender

Bokslutskommuniké 2021
24 feb

Denna information är sådan informa-
tion som Acosense AB är skyldigt att 
offentliggöra enligt EU:s marknads-
missbruksförordning. Informationen 
lämnades, genom kontaktpersons 
försorg, för offentliggörande den 19 
november 2021.

Läs mer på Acosense.com.
Prenumerera även gärna vårt 
nyhetsbrev.

Klicka här för prenumeration
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Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av bolagets verksamhet, ställning och resultat 
samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som bolaget står inför.

Ingvar  AnderssonIngvar  Andersson

Styrelseordförande

Peter  SpriggPeter  Sprigg

Styrelseledamot

Peter  ErikssonPeter  Eriksson

Styrelseledamot

Lott ie  LindLott ie  Lind

Styrelseledamot

Avlämnande av delårsrapport 

Karl  Ni l ssonKarl  Ni l sson

Verkställande direktör


