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Omsättingen uppgick till 2 701 (1 400) Tkr.

Nettoomsättningen uppgick till 2 493 (1 388) Tkr

Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar EBITDA uppgick till -2 881 (-515) Tkr

Resultatet efter skatt uppgick till -2 974 (-554) Tkr

Nettoskuldsättningen var -27 098 (-5 940) Tkr

Resultatet per aktie uppgick till -0,151 kr.



Om bolaget
ZignSec är ett teknikbolag inom den starkt växande Regtechbranschen. Bolaget tillhandahåller en
teknisk plattform för ID-verifieringslösningar med global räckvidd. Lösningarna används av företag 
som i sin tur kan förenkla sin ”onboarding” och förbättra sin kundkännedom genom att identifiera 
sina kunder digitalt i realtid. Kunderna återfinns inom ett flertal branscher, med i dagsläget störst 
koncentration till Finansiella tjänster och iGaming.

Bolagets resultat i sammandrag

Omsättning (Tkr) 2.701 1.400 7.100
Nettoomsättning (Tkr) 2.493 1.388 6.573
Nettoomsättningstillväxt 80 % 201 %
EBITDA (Tkr) -2.881 -515 -10.174
EBITDA marginal -116 % -37 % -155 %
Rörelseresultat (EBIT) (Tkr) -2.974 -553 -10.359
Rörelsemarginal (EBIT-marginal) -119 % -40 % -158 %
Nettoskuldsättning (Tkr) -27.098 -5.940 -29.627
Soliditet 90 % 93 % 91 %
Genomsnittligt antal anställda 9 5 7
Antal aktier 19 724 250 10 354 250 19 724 250
Resultat per aktie (kr) -0,151 -0,054 -0,759

1 Jan - 31 Mars 2020 1 Jan - 31 Mars 2019 1 Jan - 31 Dec 2019



VD har ordet
Som nyligen tillträdd VD för ZignSec AB sedan 
en dryg månad vill jag använda denna 
möjlighet till att välkomna alla våra aktieägare 
på en fantastisk resa framöver. 

Jag är kanske en ny bekantskap för många av 
er i sfären kring ZignSec, men kan stolt se 
tillbaka på 20 års internationell erfarenhet från 
den närbesläktade och hårt reglerade betaln-
ingsbranschen där effektiv verifiering av iden-
titeter är central. Jag har arbetat med såväl 
nystartade företag som reglerade och noterade 
bolag i nästan samtliga delar av näringskedjan.
 
ZignSec, som är en del av en relativt ung och 
mycket starkt växande RegTech-industri, befin-
ner sig i en perfekt tillväxtposition för att kunna 
leverera innovativa lösningar till företag med 
höga krav på regelefterlevnad. ZignSec tillhan-
dahåller en mycket värdefull och helt nödvän-
dig pusselbit för att uppfylla dessa krav. Särskilt 
i stora organisationer som t.ex. banker finns det 
fortfarande många äldre system som haft svårt 
att anpassa sig tillräckligt snabbt till de nya 
miljöer som följer med de förändrade 
regelverken. Samtidigt har dessa organisa-
tioner sina egna strikta krav och efterlevnads-
förfaranden som begränsar många nya innova-
tiva aktörer att bli accepterade som servicepart-
ner. ZignSec som nu är ett Nasdaq-noterat 
företag har bevisat sig som en pålitlig och 
kompatibel partner för många stora organisa-
tioner. 

Men det är inte bara finansinstitut runt om i 
världen som tvingas uppfylla allt strängare och 
striktare regelverk. Nya direktiv som AML5 och 
snart kommande AML6 gäller inte bara för 
reglerade finansiella tjänster utan spänner över 
branscher och företag som inte lika uppenbart 
omfattas av penningtvättsproblematiken såsom 
konst och resor. Vid sidan av de stora organisa-
tionerna, som fortsatt kommer utgöra en viktig 
del av vår tillväxt men ofta kräver speciella 
anpassningar av produkter, så kommer vi att se 
till att fortsätta bygga standardiserade lösning-
ar för små och medelstora företag för att säker-
ställa en balanserad portfölj. Jag är mycket 
glad över att få leda ZignSec in i nästa fas där vi 
ska förbättra våra kunders
regelefterlevnad med stora informationsflöden 
och artificiell intelligensanalys. De senaste tre
månadernas utveckling har ytterligare stärkt 
rörelsen mot digitalisering. Behovet är större än 
någonsin för säker digital identifiering i vårt 
dagliga liv och det kommer bara att fortsätta 
växa. När hela nationer tvingas bli digitala, ökar 
efterfrågan för verifieringslösningar online i 
samband med att människor måste stanna 
hemma.
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Fortsatt tillväxt
2019 var ett mycket bra år för ZignSec när det 
gäller tillväxt, och 2020 fortsätter i samma spår. 
Omsättningen ökade med 80% under Q1 2020 
jämfört med samma period 2019. I mars tyck-
tes hela världen stå still för ett ögonblick när 
den globala COVID-19 krisen drabbade länder 
över hela världen. Från en dag till en annan 
blev företag som inte handlat online konfron-
terade med ett omedelbart behov av att verifi-
era sina kunder och affärspartners online. 
Företag som däremot redan hade en 
online-strategi höjde snabbt sin kapacitet och 
kunde skala upp i takt med att efterfrågan 
ökade. Samtidigt som vi uppskattar eventuella 
kortsiktiga effekter i efterfrågan, fortsätter vi att 
fokusera och utveckla vår långsiktiga strategi 
och är stärkta av den ökade uppmärksamheten 
och efterfrågan av verifieringslösningar online.

Användarupplevelsen
Under Q1 fortsatte vi att utveckla vår webbpor-
tal som nu är lanserad och har blivit en integre-
rad del av ZignSecs produktutbud. Vi har även 
gjort ansenliga uppdateringar av användar- 
och designupplevelsen. Webbportalen ger 
företag enkel åtkomst till information och 
möjlighet att kunna spåra identifikationer och 
dokumentverifieringar. Zignsec har lagt till en 
funktion i sin Online ID Scan produkt för 
avancerad bildigenkänning.

Funktionen analyserar med hjälp av data 
algoritmer detaljer i bilder som är svåra eller 
omöjliga att upptäcka med blotta ögat. Analy-
sen presenteras visuellt i kundportalen, för att 
enkelt göra bedömningar av eventuella 
ändringar i ID-handlingar.
 
Vi kommer att fortsätta att utveckla webbpor-
talen till att bli den självklara startpunkten och 
verktyget för konfigurering för våra API och 
webbtjänster. Såsom vår AML5 produkt som 
tidigare i år gick från att vara en lokal nordisk 
lösning till en internationellt fungerande 
AML5 produkt. Vår AML5 lösning utför kvalifi-
cerad verifiering av en individ på mindre än 
60 sekunder över hela Europa och i stora 
delar av världen. Med lanseringen av AML6 
planerad senare i år, förutser vi att portalen 
blir en central arbetsplats för våra partners att 
upprätthålla regelefterlevnad för såväl land-
specifika som internationella AML direktiv och 
regelverk kring kundkännedom. 

Vårt mål är att tillhandahålla en säker miljö för 
att upprätthålla de mer och mer komplexa 
tillsynskraven. Vi kan redan se framgång i vår 
strategi genom att ha undertecknat kontrakt 
med två stora internationella i-Gaming bolag 
för vår globala AML produkt under det senas-
te kvartalet.
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Verifiera företag
I den pågående utvecklingen av vår nya 
KYB-produkt genomför vi för närvarande tester 
med utvalda partners. En marknadslansering 
förväntas mot slutet av Q3. Verifieringsområdet 
för företag förväntas växa kraftigt, drivet av i 
första hand ökade tillsynskrav, effektiviserings-
behov och ökad internet-handel mellan bolag. 
Den nya KYB-produkten drar nytta av den tidig-
are AML systemutvecklingen och dess underlig-
gande plattform. Vi kommer att kunna fortsätta 
återanvända detta koncept för vidare affärspro-
cesser.

Omvärlden och Covid-19
Corona-viruset härjar just nu i världen och 
ingenting ser riktigt ut som tidigare. Hela 
nationer stänger ner och världen utövar social 
distansering. Var världen är på väg kan ingen 
säkert säga, men Zignsec står starka i denna 
omvälvande tid med en välfylld kassa och en 
produkt som faktisk kan gynnas av förändrade 
behov till följd av att såväl arbete som många av 
vardagens privata ärenden måste skötas på 
distans.

Jag ser fram emot att ta det ansvar jag fått 
genom att leda bolaget och ta ZignSec till nästa 
nivå.
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Timm Schneider
Verkställande direktör
ZignSec AB (Publ)



Bolagets utveckling
Kvartalet januari - mars 2020
Omsättning och rörelseresultat
Bolagets nettoomsättning för kvartal 1 2020 
uppgick till 2 493 (1 388) Tkr, vilket motsvarar en 
ökning med 80% jämfört med samma period 
föregående år.

Rörelseresultatet uppgick till -2 974 (-553) Tkr. 
Förändringen beror främst på ökade personalkost-
nader och kostnader för konsultationer relaterat till 
utveckling och expansion av bolagets tjänsteut-
bud, samt en ökad satsning på försäljnings- och 
marknadsföringsorganisationen.

Utveckling
Under det första kvartalet har 161 (0) Tkr aktiverats 
som arbete för egen räkning. Investeringarna är 
främst hänförliga till utveckling och integration av 
nya ID-verifieringslösningar.

Av- och nedskrivningar under perioden uppgick 
till -94 (-38) Tkr.

Finansnetto
Finansnettot för kvartal 1 uppgick till 0 (-1) Tkr.

Skatt
Skatt på periodens resultat uppgick till 0 (0) Tkr.

Finansiell ställning och likviditet
Bolaget hade per 31 mars 27 098 (5 940) Tkr i 
kassan. Balansomslutningen uppgick till 33 094 
(17 671) Tkr. Bolaget kommer att fortsätta den 
påbörjade satsningen på expansion främst inriktad 
på utveckling och försäljning.

Operationellt kassaflöde
Kassaflödet från den löpande verksamheten under 
det första kvartalet 2020 uppgick till 
-1 926 (-1 081) Tkr.

Finansiering
Under det fjärde kvartalet 2019 genomfördes
en nyemission som inbringat en likvid om drygt
35 Mkr. Denna likvid tillsammans med bolagets 
tidigare befintliga likvida medel bedöms vara 
tillräckligt för att möta nuvarande kapitalbehov. 
Bolaget har inga lån och finansieras fullständigt av 
tillskott genom emission.

Investeringar och förvärv
ZignSec har kommunicerat att en förvärvsstrategi 
tillämpas och kommer att hålla marknaden 
uppdaterad framöver.
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Väsentliga händelser under kvartalet
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• ZignSec har lanserat en kundportal som 
möjliggör att granska resultat, skriva ut rapport-
er och ta del av statistik utan behov av program-
mering. 

• Ett nytt grafiskt gränssnitt har utvecklats för 
ZignSecs Online ID-scanprodukter. 

• Bolaget har lanserat ett web-SDK som under-
lättar för kunder att använda företagets tjänster. 

• Bolaget har lanserat en nordisk AML-produkt 
som kombinerar ett flertal av ZignSecs produk-
ter för snabb och enkel kundkontroll.  

• ZignSec har signerat avtal med Betsson Group 
för leverans av ett flertal digitala tjänster som 
syftar till att underlätta kundkännedom online.

• ZignSec har signerat ett avtal som ger bolag-
ets kunder tillgång till världsledande PEP- och 
sanktionslösningar som inkluderar monitorering 
av statusförändringar. 

Övrig information

Händelser efter kvartalets slut
• Ny VD, Timm Schneider, tillsätts under april 
månad som ett led i Bolagets fortsatta interna-
tionella expansionsstrategi. 

• Ett nytt användargränssnitt lanseras för 
bolagets Id-scanning portal.

• ZignSec etablerar lokal närvaro i Singapore 
och kontrakterar Sebastian Zilliacus som 
Regional Manager Asia. 

• ZignSec har signerat avtal med Kindred Group 
för leverans av sin nya globala AML-tjänst.

Personal
• Bolaget har per denna rapports publicerings-
datum 10 anställda vilket kan jämföras med 6 
anställda vid samma tid 2019. 

• Bolaget anlitar i dagsläget 6 stycken långtid-
skontrakterade konsulter på heltid utöver den 
anställda personalen.  

• ZignSec fortsätter att expandera organisa-
tionen, främst inom utveckling och försäljning, 
för att kunna realisera sin planerade tillväxt.

ZignSec AB (publ) Kvartalsrapport 1 • 2020    |    Org. No. 559016-5261



8

Kort om marknaden
Det globala marknadsvärdet för digitala 
ID-verifieringslösningar förväntas öka från 13,7 
md USD år 2019 till 30,5 md USD år 2024, en 
årlig tillväxttakt på över 17%. Drivande faktorer 
bakom marknadens tillväxt är de ständigt 
ökande antalet identitets och auktoriser-
ingsbedrägerier som äger rum världen över, 
samt ett ökat fokus på att förbättra användarup-
plevelsen för konsumenten. Den geografiskt 
högsta tillväxten fram till år 2024 förväntas ske i 
APAC (Asia-Pacific) området. Framtidsutsikterna 
bedöms som fortsatt goda då fler bolag slutför 
sin digitala transformation, vilket bland annat 
innefattar alla bolag som idag sköter sina 
verifieringsprocesser manuellt eller semi-man-
uellt.

Affärsmodell
ZignSec erbjuder en plattform med digitala 
ID-verifieringslösningar till B2C-bolag med 
behov av att verifiera sina kunder digitalt i 
realtid. Bolagets affärsmodell bygger på att 
aggregera verifieringsmetoder i olika länder 
under ett paraply som kan användas för att 
verifiera användare digitalt i över 200 länder i 
världen genom en enda API-integration alter-
nativt via ZignSecs kundportal.

ZignSecs affärsmodell bygger på låga integra-
tionskostnader och därefter återkommande 
månads- och transaktionsavgifter. ZignSecs 
kostnader består främst av utveckling och 
integrationskostnader samt löpande verifier-
ings- och transaktionsavgifter. Efter integra-
tionen kan antalet transaktioner för varje kund 
öka utan att det driver ökade personalkostnad-

ZignSecs kunder kan även addera ytterligare 
lösningar från Bolagets erbjudande eller 
ansluta fler marknader för att verifiera sina 
användare. Detta skapar incitament för 
kunden att använda ZignSec som en helhet-
sleverantör för samtliga marknader, samtidigt 
som det driver lönsamhet för Bolaget.
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Bolagets Produktutbud
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ZignSecs produktportfölj innehåller ett stort urval av verifieringstjänster som bolaget 
erbjuder sina kunder att använda via en plattform för att säkerställa identiteten och 
verifiera information om slutanvändaren. 
 Resultaten levereras antingen genom ZignSecs egenutvecklade API:er eller via 
en kundportal. Genom ZignSecs API:er kan en teknisk verifiering och validering 
göras av den data som ges från Bolagets kunder. Flera lösningar kan användas 
simultant för att säkerställa den rätta identiteten hos slutanvändaren.

Electronic Identities (eIDs)
Den ultimata lösningen för autentisering i realtid där ZignSec erbjuder ett växan-
de antal digitala identitetslösningar över hela världen och gör dem tillgängliga 
via en anslutning. Användaren följer en fördefinierad process för autentisering, ett 
handslag i realtid som skickar svaret till företaget. eID kan användas för inloggn-
ingar, kundkännedom (KYC), stark kundautentisering (SCA) och för digital signer-
ing av dokument.

Register Checks
Registercheckar är en metod för att validera en uppsättning personuppgifter som 
uppfyller ett flertal viktiga syften när ett företag ska ”onboarda” en ny kund. Med 
registercheckar kan ålder, adress och identitet valideras friktionsfritt för slutan-
vändaren, det vill säga utan att det krävs någon aktivitet eller aktion från den 
person vars uppgifter valideras.

Online ID Scanning
ZignSecs Online ID Scan möjliggör för individer att verifiera sig genom att skanna 
pass eller ID-dokument i realtid med hjälp av kameran i sin telefon eller laptop. 
Produkten innehåller en rad avancerade funktioner för att finna försök till manipu-
lation eller förfalskning av ID-dokument, samt en biometrisk selfie-check som 
säkerställer att användarens ansikte och det på bilden från det skannade ID-doku-
mentet tillhör samma person.
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PEP and Sanction Checks
Sökning i globala PEP och Sanktionslistor är en nödvändig del av processen för 
företag som ska genomföra en första riskundersökning av sina registrerade kunder 
för att säkerställa efterlevnad av penningtvättsdirektiv, AML-reglering. ZignSecs 
lösning ger dig tillgång till ett flertal leverantörer och listor för en förbättrad service-
kvalitet och geografisk täckning.

Banking API
Denna metod ger tillgång till data från betrodda finansiella institut som kan använ-
das som metod för identifiering av kunder. ZignSec möjliggör en enkel inloggning 
via kundens internetbank. Företaget får tillgång till validerad information som visar 
namn, adress och bankkonto, direkt tillhandahållet av banker.

Phone Number Validation
Tjänsten kan användas för verifikation av användare med hjälp av SMS eller lokala 
tjänster. Två-faktor SMS-autentisering kan användas när en konsument begär 
åtkomst till en tjänst eller vill byta lösenord. Tjänsten är tillgänglig i över 200 länder.

Income Analysis
Inkomstanalys kan användas för att säkerställa kundens betalningsförmåga och 
tillgång till finansiella medel. Analysen ger en detaljerad sammanställning inkomst 
som är baserad på kundens digitala banktransaktion-historik. Resultatrapporten 
levereras i realtid för att möjliggöra kontroll och automation.

Real-Time AML Check (Anti Money Laundry)
AML-lösning som består av ett flertal produkter i sekvens för kvalificerad kundkon-
troll av en individ på under 60 sekunder. Produkten lever upp till de nya kraven mot 
penningtvätt och sker helt digitalt.

1 min
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Resultaträkning
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(SEK) 1 Jan - 31 Mar 2020 1 Jan - 31 Mar 2019 1 Jan - 31 Dec 2019

Nettoomsättning 2.493.291 1.388.264 6.573.122

Aktiverat arbete för egen räkning 160.520 0 338.505
Övriga rörelseintäkter 47.385 11.478 187.934

2.701.196 1.399.742 7.099.561

Handelsvaror -820.299 -305.418 -1.808.331

Övriga externa kostnader -2.087.083 -533.666 -8.609.826

Personalkostnader -2.606.827 -1.061.240 -6.769.108
Övriga rörelsekostnader -67.766 -14.837 -86.716

Rörelseresultat (EBITDA) -2.880.779 -515.418 -10.174.420

Av och nedskrivningar anläggningstillgångar -93.572 -38.001 -184.707

Rörelseresultat (EBIT) -2.974.351 -553.419 -10.359.127

Resultat från finansiella poster

Räntekostnader och liknande resultatposter -80 -707 -2.133

Finansnetto -80 -707 -2.133

Resultat före skatt (EBT) -2.974.431 -554.126 -10.361.260

Periodens resultat -2.974.431 -554.126 -10.361.260



Balansräkning
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(SEK) 31 Mar 2020 31 Mar 2019 31 Dec 2019
TILLGÅNGAR 

Tecknat ej inbetalt kapital 0 10.380.000 0

Anläggningstillgångar 

Balanserade utgifter för utvecklingsarbete 1.514.441 93.626 997.493

Patent, varumärken, licenser 10.650 24.850 14.200

Summa immateriella anläggningstillgångar 1.525.091 118.476 1.011.693

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier och installationer 51.313 46.118 55.555

Summa materiella anläggningstillgångar 51.313 46.118 55.555

Finansiella anläggningstillgångar 

Summa finansiella anläggningstillgångar 

Summa anläggningstillgångar 1.576.404 164.594 1.067.248

Kortfristiga fordringar 

Kundfordringar 2.125.168 868.396 2.038.186

Övriga fordringar 323.590 73.614 979.628

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1.970.651 244.830 2.116.820

Summa kortfristiga fordringar 4.419.409 1.186.840 5.134.634

Kassa och bank 27.098.065 5.939.922 29.627.094

Summa omsättningstillgångar 31.517.474 7.126.763 34.761.727

SUMMA TILLGÅNGAR 33.093.878 17.671.357 35.828.975



Eget kapital och skulder
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Eget kapital

Aktiekapital 781.674 69.030 781.674

Nyemission under registrering 0 18.143 0

Överkursfond 0 6.702.891 32.507.467

Fond för utvecklingsutgifter 1.514.441 0 997.493

Balanserad vinst eller förlust 30.410.417 10.209.621 8.781.158

Årets resultat -2.974.431 -554.126 -10.361.260

Summa eget kapital 29.732.101 16.445.559 32.706.532

SKULDER 

Kortfristiga skulder 

Leverantörsskulder 664.745 274.645 908.098

Övriga kortfristiga skulder 396.646 142.233 326.551

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2.300.386 808.920 1.887.794

Summa kortfristiga skulder 3.361.777 1.225.798 3.122.443

Summa skulder 3.361.777 1.225.798 3.122.443

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 33.093.878 17.671.357 35.828.975

31 Mar 2020 31 Mar 2019 31 Dec 2019



Förändring av eget kapital
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(SEK)

Förändring i eget kapital Aktiekapital Fond för utveckling Nyemission Överkursfond Balanserat res Årets res Totalt

Belopp vid årets ingång 2020-01-01 781.674 997.493 0 32.507.467 8.781.158 -10.361.260 32.706.532

Förslag till disposition -32.507.467 22.146.207 10.361.260 -0

Avsättning fond för utveckling 602.728 -602.728 0

Återföring av fond -85.780 85.780 0

Årets resultat -2.974.431 -2.974.431

Belopp vid periodens slut 2020-03-31 781.674 1.514.441 0 0 30.410.417 -2.974.431 29.732.101

ZignSec AB (publ) Kvartalsrapport 1 • 2020    |    Org. No. 559016-5261



Kassaflödesanalys
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1 Jan - 31 Mars 2020 1 Jan - 31 Dec 2019
(SEK)

Löpande verksamhet

rörelseresultat -2.974.351 -553.419 -10.359.127

Justeringar för:

avskrivningar 93.572 38.001 184.707

nedskrivningar

skattekostnader

förändring lager

förändring rörelsefordringar 737.992 -234.019 -2.606.851

förändring rörelseskulder 216.566 -331.888 1.514.796

förändring förskott 0 0 -1.525.000

förändring övriga fordringar/skulder

Kassaflöde från löpande verksamhet -1.926.221 -1.081.325 -12.791.475

Inkomst skatt betald

Net cash från löpande verksamhet -1.926.220 -1.081.325 -12.791.475

Investeringsverksamhet

förvärv av immateriella anläggningstillgångar -602.728 0 -1.029.360

förvärv materiella anläggningstillgångar 0 0 -20.000

Kassaflöde från investeringsverksamheten -602.728 0 -1.049.360

Finansiell verksamhet

erhållna ränteintäkter 0 0 0

betalda räntekostnader -80 -707 -2.133

emissioner och ägartillskott 6.520.000 42.968.107

utdelningar

Kassaflöde från finansiell verksamhet -80 6.519.293 42.965.974

Förändring likvida medel -2.529.028 5.437.968 29.125.139

likvida medel vid periodens början 29.627.094 501.954 501.954

Likvida medel vid periodens slut 27.098.065 5.939.922 29.627.094

1 Jan - 31 Mar 2019



Övrig information
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Transaktioner med närstående
Inga transaktioner med närstående som inte 
varit på marknadsmässig grund har skett.

Revisor
Bolagets revisor är Ernst &Young AB. Denna 
rapport har inte varit till föremål för granskning 
av bolagets revisor.

Redovisningsprinciper
Denna kvartalsrapport har upprättats i enlighet 
med Årsredovisningslagen och Bok-
föringsnämndens allmänna råd. Tillämpade 
redovisningsprinciper är enligt K3-reglerna 
(BFNAR 2012:1). Vid redovisning av utgifter för 
utveckling används aktiveringsmetoden.

Finansiell kalender
Kvartalsrapport 2 21 Aug 2020
Kvartalsrapport 3 24 Nov 2020

Viktig information
Denna information är sådan som ZignSec AB 
(publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning. Informationen 
lämnades genom nedanstående kontaktper-
sons försorg, för offentliggörande den 26 maj 
2020.

För ytterligare information, 
vänligen kontakta:

Timm Schneider, VD
Mail: timm.schneider@zignsec.com
Tel: +46 8 121 541 39
 
Alexander Albedj, Styrelseordförande
Mail: alexander.albedj@zignsec.com
Tel: +46 76 221 30 75
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