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DELÅRSRAPPORT 
1 JANUARI – 31 MARS 2011 
 
Oroligheter	  i	  omvärlden	  påverkar	  kvartalet	  
Försäljningen	   påverkas	   kortsiktigt	   negativt	   av	   de	   demokrati-‐	   och	   omvälvningsprocesser	   som	   nu	   pågår	   i	   Afrika	   och	  
Mellanöstern.	  Kund-‐	  eller	  orderförluster	  väntas	   inte	  föreligga	  långsiktigt.	  Helårsprognos	  om	  tillväxt	  under	   lönsamhet	  
gentemot	   föregående	   år	   ligger	   därför	   fast	   men	   förskjutningen	   på	   intäktssidan	   kan	   påverka	   även	   andra	   kvartalets	  
omsättningssiffror.	  Fortsatt	  stark	  kronkurs	  gentemot	  framförallt	  USD	  och	  EUR	  bidrar	  med	  -‐1	  117	  TSEK	  ytterligare	  till	  
ett	  resultat	  under	  förväntningarna.	  
 
 
Första kvartalet 2011 
 
• Nettoomsättningen 8 122 TSEK (15 369) 
• Rörelseresultatet -2 865 TSEK (536) 
• Periodens resultat -2 163 TSEK (504) 

 
• Resultat per aktie före utspädning -0,11 Kr (0,03) 
• Resultat per aktie efter utspädning -0,11 Kr (0,02) 

 
 

Koncernchef Peter Fredell Kommenterar 
 

-‐ Seamless system är nödvändiga för att hålla mobiltrafiken uppe i Nordafrika och Mellanöstern i de 
länder som nu genomgår en stor demokrati- och omvälvningsprocess. 

 
-‐ Vår exponering mot de länder där det nu pågår stora omvälvningar påverkar första kvartalet 

negativt på grund av förskjutningar av intäkter till senare kvartal. Risk för faktiska förluster av 
avtalade affärer och leveranser bedöms ej föreligga. Därför är utsikterna oförändrade enligt det 
som angavs i senaste årsredovisningen på en fortsatt tillväxt under lönsamhet under året. 

 
Seamless system är extremt viktiga för att hålla upp mobilkommunikationer i de länder i Mellanöstern och 
Nordafrika som genomgår stora omvälvningar. De oroligheter vi nu ser i länder som Yemen, Syrien och Libyen 
är alla länder där Seamless ERS-360 används av mobiloperatörer med mycket stor marknadspenetration 
  
Oroligheterna gör att vi ser en kraftigt ökad mobil-, och betalningstrafik. Detta kan på medellång sikt leda 
till en positiv resultateffekt på grund av utökade licensavgifter från operatörer. På kort sikt får dessa 
oroligheter dock en negativ effekt på både resultat och omsättning då de nya projekt som vi är i färd med 
att slutföra drabbas av förseningar.  
 
I viss mån har också nyförsäljning drabbats i och med att vi inte kunnat resa obehindrat i regionen. Tidvis har 
det även varit svårt för potentiella kunder att bedriva sin rörelse på ett normalt sätt. 
 
Det ska understyrkas att vi och våra kunder bedömer det som att våra existerade leveranser, kontrakt, och 
nyförsäljningar kommer att fullföljas om än med förseningar. Något som innebär förskjutningar av bokförda 
intäkter under året. Därför ser vi inte att dessa oroligheter kommer att påverka vare sig tillväxt eller 
helårsresultat. 
 
Seamless system ERS-360 möjliggör runtom i världen till att människor får tillgång till alla typer av 
kommunikation via mobiltelefon. Vår systemplattform hanterar nu i 22 länder cirka 160 miljoner 
betalningar per månad.  
 
Seamless ligger nu mitt i en mycket expansiv utvecklingsfas där nya affärsområden öppnas inom mobile 
money och distribution av samtalstider. På mandat av bolagsstämman driver dessutom bolagets ledning en 
aktiv process med att finna företag som ger synergieffekter, antingen i produktportföljen eller i geografisk 
täckning. Det kan innebära samarbete, gemensam utveckling av produkter eller förvärv av verksamheter. 
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Ekonomisk översikt 
  
TSEK 

Jan-mars 
2011 

Jan-mars 
2010 

        Helår                      
         2010 

Nettoomsättning  8 122 15 369  50 268 
Rörelseresultat -2 865 536 -2 853 
Finansiella poster, skatt 702 -32 3926 
Periodens resultat -2 163 504 1 073 
Balansomslutning 37 868 26 552 37 591 
    
Nyckeltal    
Rörelsemarginal % Neg 3,5% Neg 
Soliditet % 57,6% 54,0% 63,8% 
    
Balanserade- 
utvecklingskostnader 2 885 3 710 2 989 

Avskrivningar -372 -54 -956 
 

Viktiga händelser kvartal 1 

Organisationsförändringar 

• Peter Fredell utsedd av styrelsen till Koncernchef. 
• Konsolidering inom koncernen – fem personer sägs upp. 
• Omorganisering för satsning på nya affärsområden. 

 

Förberedelser för listning av Seamless aktien på OMX Nasdaq, mindre företag 

• Seamless finansiella målsättningar preciseras för perioden 2011- 2013.  
• Nya policies för finans, information, personal, etiska riktlinjer för hantering av leverantörer. 
• Anpassning till den Svenska koden för bolagsstyrning.  

 
 
Finansiell kommentar 
Tidigare nämnda världsmarknadsläge påverkar våra leveranser kortsiktigt. Detta dels för att kunder valt att 
fördröja redan lagda order, och att existerande- samt potentiella kunder på grund av marknadsläget väntat 
med att fatta beslut kring inköp. Vår nyförsäljning, framförallt av standardiserad karaktär, var svag under 
sista månaderna av 2010 vilket har medfört att vissa projekt ej färdigställts för leverans under Q1 2011. 
Dessa är de viktigaste faktorerna till att resultatet för kvartalet inte når upp till förväntningarna.  
 
Den starka svenska ekonomin och den starka svenska kronan, framförallt gentemot de för vår del största 
handelsvalutorna USD och EUR bidrar i övrigt till resultatet. Under första kvartalet gör vi en förlust om 1 117 
TSEK på valutakurser. En intern bedömning har gjorts att inte säkra valutor då bolagets inställning är att 
dessa fluktuationer i valutakurser jämnar ut sig över tid.  
 
Soliditeten är dock fortsatt god (58%) och kassan fortsatt stark (11 400 TSEK). Företaget har under kvartalet 
börjat jobba mer aktivt för att korta ned tiden för utestående kundfordringar vilket resulterat i en minskning 
av kundfordringarna om 1 700 TSEK jämfört med utgången av 2010 (600 TSEK bättre gentemot Q1 2010). 
Detta arbete kommer fortsätta under året i större utsträckning för att säkerställa tillgängliga medel. 
 
Dessa faktorer i samband med genomförda besparingsåtgärder på såväl personalsidan som en generell 
kostnadsöversyn, på de i övrigt försämrade siffrorna, gör att företaget står väl rustat för fortsättningen av 
året.  
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Första kvartalet januari - mars 2011 

• Nettointäkterna för första kvartalet uppgår till 10 317 TSEK (15 533). 
• Nettoomsättningen minskade med 7 247 TSEK till 8 122 (15 369). 
• Rörelseresultatet uppgår till -2 865 TSEK (536) 
• Periodens resultat uppgår till -2 163 TSEK (504). 

 
- Investeringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar uppgår vid periodens slut till 3 452 TSEK          
(4 257). De likvida medlen är vid periodens slut 11 376 TSEK (7 262). Det egna kapital är vid periodens slut    
21 803 TSEK (14 340). 
- Inga nya ställda säkerheter och ansvarsförbindelser har tillkommit sedan utgången av 2010. 
- Balansomslutningen uppgår till 37 868 TSEK en ökning med 11 316 TSEK i förhållande till utgången av 
motsvarande period 2010. 
- Det egna kapitalet uppgår den 31 mars 2011 till 21 803 TSEK (14 340). Soliditeten uppgår den 31 mars 
2011 till 58 % (54). 
 
Kassaflöde 

• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgår till -984 TSEK (-466).   
• Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgår till -2 021 TSEK (-240).  
• Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgår till 2 286 TSEK (0).  

 
Investeringar 
Investeringarna uppgick under perioden till 205 TSEK (240), fördelat på investeringar i materiella 
anläggningstillgångar 0 TSEK (79), investeringar i immateriella anläggningstillgångar 205 TSEK (161).  
 
Risker och osäkerhetsfaktorer 
I årsredovisningen för 2010 på sidan 24 finns en redovisning av bedömningen för de finansiella riskerna i 
koncernen. Denna redovisning är i allt väsentligt överensstämmande med den bedömning som görs per 2011-
03-31.  
 
Marknadsläge  
Marknaden för lösningar inom mobila pengar, påfyllning av kontantkort och värdeadderande tjänster till 
mobiloperatörer, finansiellt inriktade företag och distributörer, fortsätter att befinna sig i en stark tillväxtfas. 
Här är Seamless väl positionerade både vad gäller produkter och geografisk närvaro. Seamless 
fokusmarknader är Europa, Mellanöstern, Afrika och Asien.   
 

1. Mobile Money – mobila pengar 
Den globala marknaden för lösningar inom mobila pengar – så kallade mobile money - bedöms av många 
att bli mycket stor. Enligt analytiker som Global Analysts Inc kommer den globala marknaden för mobile 
money att omsätta 264,8 miljarder USD år 2015. Användandet av mobila pengar som betalningsmetod ökar 
explosionsartat världen över, speciellt i de tätt befolkade länderna i Afrika och Asien. I utvecklingsländer har 
utbredningen av mobiltelefoner och det ökande antalet användare av mobila pengar gjort det möjligt att 
erbjuda allt från enklare banktjänster till mer avancerade finansiella tjänster till låginkomsttagare. I 
västvärlden används mobila betalningar som ett enkelt och säkert sätt att betala med mobilen istället för att 
använda kreditkort.  
 
Seamless lösning Mollet erbjuder en mängd olika applikationer och fungerar som en plånbok i 
mobiltelefonen. Den bygger på Seamless plattform för transaktioner - ERS 360 - och är en nyckelfärdig 
lösning, förberedd för att följa lagar och förordningar inom finans- och telekomområdet. Lösningen riktar sig 
mot mobiloperatörer, banker och finansinstitut samt distributörer som erbjuder tjänster för mobila pengar och 
fungerar med de flesta tekniker. Seamless visade upp Mollet under Mobile World Congress i Barcelona 
under februari 2011 i sin monter i ”Mobile Money Pavilion”.  
 
I mars 2011 tecknade Seamless avtal med en mobiloperatör i Ghana i Västafrika för att implementera 
Mollet. Det var Seamless andra Mollet-avtal. 
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Seamless vänder sig direkt till tjänsteleverantörer i motsats till sina konkurrenter som främst arbetar med 
värdeadderande återförsäljare, som Nokia Siemens Networks, Accenture och IBM. En strategi för att 
maximera lönsamhet och fokus, som fallit väl ut. För att fullt ut kunna ta tillvara på möjligheterna med mobila 
pengar har Seamless under kvartalet skapat en egen affärsenhet för Mollet. Denna kommer att lägga fokus 
på att skapa en mer robust handlingsplan för lösningen och försäljningen, samt arbeta för snabbare 
leveranser i existerande projekt. 
 
 

2. Prepaid TopUp – påfyllning av kontantkort 
Seamless egenutvecklade plattform ERS 360 skapades för att kunna erbjuda personer med kontantkort flera 
sätt att fylla på sitt konto i mobiltelefonen. Med Seamless lösning går det att fylla på kortet genom att gå till 
en återförsäljare, genom att flytta pengar mellan två privatpersoner eller genom överföringar mellan 
återförsäljare. Påfyllningsteknikerna fungerar på alla mobila enheter och under kvartalet har Seamless 
tecknat nya miljonkontrakt.   
 
I Europa påbörjade Seamless under kvartalet leverans för DNA i Finland för deras fas 3-lansering som 
kommer att levereras under 2011.  
 
I Afrika har Seamless under 2010 fortsatt att skörda betydande framgångar. Under 2011 har detta 
resulterat i tilläggsbeställningar bland existerande kunder, som MTN i Yemen, Kongo, Ghana, Rwanda och 
Afghanistan. 
 
I Mellanöstern har Seamless fått förnyat förtroende från en ledande mobiloperatör som förväntar sig en stor 
ökning i antalet transaktioner och därför behövde öka kapaciteten i sin nuvarande lösning för att fylla på 
kontantkort som bygger på Seamless plattform ERS 360.  
 
I Asien har Seamless en jämn intäktsström från sin kund GoSoft i Thailand. För MTN i Afghanistan 
implementerade Seamless en ny mobiltjänst som låter personer från olika delar av världen skicka 
samtalsminuter till sina vänners och släktingars konton. Tjänsten erbjuds över Seamless plattform ERS 360, som 
MTN Afghanistan använder sedan tre års tid för att erbjuda påfyllnadstjänster för kontantkort. MTN är den 
första operatören i Afghanistan som erbjuder denna typ av tjänst. 
 
Seamless förväntar sig att lösningen för att fylla på kontantkort – så kallad prepaid top-up - kommer att 
vara en av de bäst säljande lösningarna inom de närmaste tre åren, speciellt till internationella 
mobiloperatörer som vill byta ut sina egentillverkade lösningar och migrera till en mer robust lösning. Det finns 
fortfarande flera stora aktörer som inte har infört en lösning för att fylla på kontantkort, vilket gör att 
marknaden är stor både i räckvidd och i potential.  
 
 

3. VAS – värdeadderande tjänster 
Värdeadderande tjänster är ett effektivt verktyg både för att behålla existerande kunder och för att 
attrahera nya. Seamless erbjuder ett stort antal tjänster som kan implementeras både snabbt och enkelt över 
plattformen ERS 360. Operatören kan sedan välja att ta en engångsavgift av användaren eller ha en 
transaktionsbaserad modell, beroende på vilken typ av tjänst som erbjuds.  VAS är inte en av Seamless 
största lösningar vad gäller omsättning, men den kompletterar Seamless produktutbud mot operatörer och 
ger en konkurrensfördel. Seamless kan på så sätt vara en helhetsleverantör för mobiloperatörer. 
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Finansiella rapporter 
 
 
Resultaträkning 

 2011 2010 2010 

(TSEK)  jan-mars jan-mars Helår 
      
Rörelsens intäkter    

Nettoomsättning 8 122 15 369 50 268 

Aktiverat arbete för egen räkning 205 161 161 

Förändring pågående arbete 1 990 - - 

Övriga rörelseintäkter - 3 379 

Summa rörelsens intäkter 10 317 15 533 50 808 
      
Rörelsens kostnader      

Handelsvaror -345 -4 633 -6 196 

Övriga externa kostnader -5 292 -5 375 -22 341 

Personalkostnader -6 056 -4 814 -22 947 

Avskrivningar -372 -54 -956 

Övriga rörelsekostnader -1 117 -121 -1 221 
Summa rörelsens kostnader 13 180 -14 997 -53 661 
     
Rörelseresultat -2 865 536 -2 853 
      
Resultat finansiella poster      

Ränteintäkter - - 35 

Räntekostnader -62 -32 -142 

Summa finansiella poster -62 -32 -107 

     

Resultat efter finansiella poster -2 927  504 - 2 960 
       
Skatt på årets resultat 764 - 4 033 

Periodens resultat -2 163 504  1 073 

    

Resultat per aktie före utspädning, kr -0,11 0,03 0,05 

Resultat per aktie efter utspädning, kr -0,11 0,02 0,05 
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Balansräkning 
 

(TSEK)  2011-03-31 2010-03-31 2010-12-31 

Tillgångar       
    
Anläggningstillgångar    

Immateriella anläggningstillgångar    
Balanserade utgifter för 
utvecklingsarbete 2 885 3 710 2 989 

Summa immateriella 
anläggningstillgångar 2 885 3 710 2 989 
     
Materiella anläggningstillgångar     

Inventarier 567 547 630 
Summa materiella 
anläggningstillgångar 567 547 630 

     

Finansiella anläggningstillgångar     

Andelar i koncernföretag 1 916 100 100 

Uppskjuten skattefordran 4 769 - 4 006 

Summa finansiella 
anläggningstillgångar 6 685 100 4 106 
     
Summa anläggningstillgångar 10 137 4 357 7 725 

     

Omsättningstillgångar     

    

Varulager m.m    

Pågående arbeten 2 476 - - 

Summa varulager 2 476 0 0 

    

Kortfristiga fordringar     

Kundfordringar 9 715 10 309 11 393 

Fordring hos koncernföretag 107 - 107 

Aktuell skattefordran - 1 616 - 

Övriga fordringar 2 138 3 007 1 901 

Förutbetalda kostnader och upplupna 
intäkter 1 919 - 4 370 

Summa kortfristiga fordringar 13 879 14 933 17 771 

     
Kassa & bank 11 376 7 262 12 095 
     

Summa omsättningstillgångar 27 732 22 195 29 866 
     

Summa tillgångar 37 868 26 552 37 591 



 
   
 

  7 
 

 

Balansräkning 

(TSEK)  2011-03-31 2010-03-31 2010-12-31 

Eget kapital och skulder      
    
Eget kapital    

Bundet eget kapital    

Aktiekapital 10 267 9 126 10 267 

Summa bundet eget kapital 10 267 9 126 10 267 

     

Fritt eget kapital     

Balanserat resultat 4 710 -355 4 789 

Överkursfond 7 837 760 7 837 

Mottagna/Lämnade koncernbidrag 79 - - 

Föregående års resultat 1 073 4 306 - 

Periodens resultat -2 163 504 1 073 

Summa fritt eget kapital 11 536 5 214 13 699 

     

Summa eget kapital 21 803 14 340 23 966 

     

Kortfristiga skulder     

Leverantörsskulder 1 713 2 514 1 227 

Aktuella skatteskulder 179 - 159 

Checkräkningskredit 2 286 - - 

Övriga kortfristiga skulder 1079 2 532 807 

Korfristig skuld till koncernföretag 889 - - 

Upplupna kostnader och förutbetalda 
intäkter 9 919 7 167 11 432 

Summa kortfristiga skulder 16 065 12 212 13 625 
     

Summa eget kapital och skulder 37 868 26 552 37 591 

    

Ställda säkerheter (TSEK)    

Företagsinteckning 6 000 6 000 6 000 

Ansvarsförbindelser Inga Inga Inga 
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Kassaflödesanalys 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

(TSEK) 2011 2010 2010 

  jan-mars jan-mars jan-dec 

Den löpande verksamheten    

Rörelseresultat före finansiella poster -2 865 536 -2 853 

Avskrivningar 372 54 956 

Övriga ej likviditetspåverkande poster  764 1 4 033 

Förändring av pågående arbeten -2 476 - - 

Erhållen ränta/finansiella intäkter - - 35 

Erlagd ränta/finansiella kostnader -62 -32 -142 

Förändring av kundfordringar 1 678 339 -745 

Förändring av övriga fordringar 1 450 1 208 -4 473 

Förändring av leverantörsskulder 486 1 110 -177 

Förändring av övriga skulder -332 -3 680 -885 
Kassaflöde från den löpande 
verksamheten -984 -466 -4 251 

     

Investeringsverksamheten     
Investeringar i immateriella 
anläggningstillgångar -205 -161 -161 

Investeringar i materiella 
anläggningstillgångar - -79 -342 

Andelar i dotterbolag -1 816 - - 

Kassaflöde investeringsverksamheten -2 021 -240 -503 

     

Finansieringsverksamheten     

Nyemission/Teckning av optioner - - 8 978 

Upptagna lån 2 965 - -2 691 

Förändring av långfristig finansiering -679 - - 

Amortering av skuld - - 2 594 

Kassaflöde finansieringsverksamheten 2 286 - 8 881 
     

Periodens kassaflöde -719 -707 4 127 
     
Likvida medel vid periodens början 12 095 7 968 7 968 

Likvida medel vid periodens slut 11 376 7 262 12 095 
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Förändring av eget kapital 

(TSEK) 
2011 

Jan-mars 
2010 

Jan-mars 
2010 

Jan-dec 

Vid periodens början  23 966 13 836 13 836 
Periodens resultat -2 163 504 1 073 
Nyemission - - 8 978 
Balanserad vinst/förlust - - 4 789 
Överkursfond - - 7 837 
Vid periodens slut 21 803 14 340 23 966 

Nyckeltal - lönsamhet och reslutat 2011 2010 2010 
Avkastning på kapital jan-mars   jan-mars jan-dec 
Räntabilitet på Totalt kapital i % Neg 3,7% Neg 
Avkastning på Eget kapital i % Neg 3,5% Neg 
Nettoresultat per aktie före utspädning, SEK -0,11 0,03 0,05 
Nettoresultat per aktie efter utspädning, SEK -0,11 0,02 0,05 
Resultat    
Rörelseresultat i TSEK -2 865 536 -2 853 
Rörelsemarginal i %  Neg 3,5% Neg 
Nettovinstmarginal i %  Neg 3,3% Neg 
    
Nyckeltal - tillväxt    
Bruttoresultat, tillväxt i % jämfört med samma period året före -27,6% 24,8% 20,3% 
Nettoomsättningstillväxt i % (jämfört med samma period 
föregående år) i % -47,2% 63,3% 25,4% 
Nettoomsättningstillväxt i reella tal (jämfört med samma period 
föregående år) i TSEK -7 247 5 958 10 179 

(TSEK) 2011 2010 2010 
  jan-mars jan-mars jan-dec 
Nyckeltal - finansiell ställning     
Kassalikviditet i % 172,6% 181,7% 219,2% 
Soliditet i %  57,6% 54,0% 63,8% 
Eget kapital i TSEK 21 803 14 340 23 966 
Eget kapital per aktie, SEK 0,98 0,69 1,07 
    
Antal anställda under perioden    
Antal anställda vid periodens slut 34 37 38 
Varav kvinnor 8 8 8 
Varav män 26 29 30 
Summa anställda (genomsnitt tjänster) 36 30 36 

 
Definitioner av nyckeltal  
Kassalikviditet i % Omsättningstillgångar genom kortfristiga skulder 
Soliditet i % Eget kapital genom totalt kapital 
Räntabilitet på totalt kapital i % Resultat efter finansiella poster och räntekostnader genom totalt eget kapital 
Avkastning på eget kapital i % Resultat efter finansiella poster delat med justerat eget kapital 
Rörelseresultat i TSEK Resultat före finansiella poster 
Rörelsemarginal i % Rörelseresultat genom nettoomsättningen  
Nettovinstmarginal i % Resultat efter finansiella poster genom nettoomsättning 
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Tilläggsupplysningar 

Företagsinformation 
Seamless delårsrapport för perioden januari – mars 2011 har godkänts för publicering enligt styrelsebeslut 
den 29 april 2011. Denna delårsrapport har inte granskats av Seamless revisorer. 
  
Redovisningsprinciper 
Delårsrapporten har upprättats i enlighet med Bokföringsnämndens Allmänna Råd om inte annat anges och 
det regelverk som Stockholmsbörsen tillämpar på företag vars aktier handlas på aktiemarknaden First North. 
Om inte annat anges nedan är principerna oförändrade i jämförelse med föregående år.  
 
Bolaget är moderbolag till The Mollet AB (org nr 556757-4339) med säte i Stockholm, och från och med 
januari 2011 även moderbolag till Seamless Private Limited med säte i Mumbai, Indien, men med stöd av 
Årsredovisningslagen 7:3 upprättas inte någon koncernredovisning. 
 
 
Kommande rapporttillfällen 
 

• Delårsrapport, mars – juni 2011 publiceras den 22 augusti 2011 
• Delårsrapport, juli – september 2011 publiceras 3 november 2011 
• Delårsrapport (bokslutskommuniké), oktober – december 2011 publiceras 22 februari 2012 

 
 
 
Rapporten har avgivits av koncernchef efter bemyndigande av styrelsen.  
 
 
 
 
 
 
Stockholm 2011-05-04 
 
 
 
 
Peter Fredell 
Koncernchef 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontakt  
  
För mer information, vänligen kontakta: 
Daniel Nyholm, CFO 
e-post daniel.nyholm@seamless.se 
tel: +46 8 564 878 00 

Seamless Distribution AB (publ) 
Dalagatan 100, 113 43 Stockholm 
Organisationsnummer 556610-2660 
info@seamless.se  www.seamless.se 

 Certified Advisor: Evli Bank Plc. +46 8-407 80 00 
 


