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”2019 innebar ett strategiskt omtag för 
bolaget. Vi förvärvade kassaflödespositiva 
Wiget Group samt avyttrade den olönsamma 
casino- och bingovertikalen. Ett omfattande 
och nödvändigt jobb är genomfört, en intensiv 
och spännande framtid hägrar." 
- Erik Ahlberg, VD ahaWorld – 
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AHAWORLD SER POSITIV UTVECKLING MED WIGET 

DELÅRSPERIODEN 1 OKTOBER - 31 DECEMBER 

• Utvecklingen för Wiget Group har under fjärde kvartalet varit positiv med en sammanlagd omsättning om 4 253 KSEK med 
en genomsnittlig omsättning per månad om 1 418 KSEK. 

• Wigets resultat har följt omsättningen och har en genomsnittligt EBITDA per månad under fjärde kvartalet om 434 KSEK 
vilket förväntas öka under 2020. 

• Omsättningen för casinovertikalen försämrades det fjärde kvartalet jämfört mot tidigare perioder under 2019 vilket var den 
bidragande orsaken till det slutliga beslutet om nedläggning av hela affärsområdet. 

• Kostnader relaterade till casinoverksamheten kommer vara helt avvecklade under första kvartalet 2020. 
• ahaWorlds EBITDA uppgick till -2 376 KSEK (-2 625) för fjärde kvartalet. 

UTVECKLING 1 OKTOBER - 31 DECEMBER (KSEK) 
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VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG 

• Året inleddes med väl hävdad utveckling av Wiget-affären. 
• Positivt kassaflöde. 
• Fortsatt hög ROI på genomförda medieinvesteringar. 
• Wiget Group breddar produktportföljen vilket skall ge bolaget en för iGaming unik position. 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN  

• Wiget-affären införlivade förväntningarna och avslutade fjärde kvartalet med rekordomsättning i december. 
• Bolaget har fortsatt att investera i Wiget Groups utveckling. 
• Casinovertikalen lades ner som en naturlig följd av svag leverans från plattformleverantör samt minskade marginaler och 

spelarvärden. 
• I samband med nedläggning av casino varslades sju personer vilket sammantaget ger en lättnad i OPEX på 300 KSEK per 

månad. Full effekt mars 2020. 
• Avyttring av tillgångar i casinoverksamheten har inletts men under perioden slöts inga avtal. 

HELÅRET 2019 
Nettoomsättningen uppgick under perioden till 14 177 KSEK (18 026).  

• EBITDA uppgick till -14 910 KSEK (-7 798).  
• Resultat per aktie uppgick till -0,34 (-0,43). 
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VD-ORD 
STRATEGISKT OMTAG MOT LÖNSAMHET 
2019 förvärvade ahaWorld medie- och teknikbolaget Wiget Group. En nyemission om 53 MSEK möjliggjorde förvärvet som 
konsoliderades in i ahaWorlds verksamhet fr.o.m. 28 juni 2019. Samtidigt sålde vi vår bingovertikal till PAF vilket möjliggjorde 
kraftfulla besparingar relaterade till licensverksamhet och egen plattform. Casinovertikalen hade en lovande utveckling under de 
första sommarmånaderna och bolaget kunde i tredje kvartalet för första gången i bolagets historia redovisa ett positivt EBITDA. 
Under hösten upplevde vi dock att vår leverantörs casinoplattform inte motsvarade den snabbhet och flexibilitet som krävs för 
att kunna bedriva en konkurrenskraftig casinoverksamhet. Detta ledde till att vi beslutade oss för att lägga ner våra casinon och 
därmed förhindra att en icke lönsam verksamhet riskerade att begränsa våra möjligheter att växa och utveckla den gynnsamma 
Wiget-affären.  

WIGET GROUP I NIVÅ MED FÖRVÄNTNINGAR 
Wiget-affären gav oss utrymme att kraftfullt ändra verksamheten från en negativ och svår position med dyra 
tredjepartsförhållanden till en sund och lönsam verksamhet i tillväxt. Vidare utgör Wiget med sin teknologi- och datacentrerade 
verksamhet ett strategiskt mycket viktigt område för operatörer inom iGaming. Vi har, med erfarenhet från både 
operatörsverksamhet och optimerade medieinköp, en mycket stark position för att utveckla och skala affären till sin fulla 
potential. Detta innebar i korthet att vi under 2019 kunde genomföra alla de nödvändiga och kraftfulla omtag som vi nu kan se i 
en verksamhet med stor utvecklingspotential. Tekniskt och kommersiellt är vi redo att öka inom alla områden av verksamheten.  

Jag ser verkligen optimistiskt på det läge vi har skaffat oss. Att ligga i absolut framkant inom ett sådant strategiskt viktigt område 
som Kundanskaffning och CRM är en fantastisk position. Att vi genom Wiget, med flera års erfarenhet från branschen, kunnat 
förädla teknikplattform och optimeringsmöjligheter gör att vi inte längre ser några stora riskfyllda tekniska projekt framför oss 
utan endast kunna fortsätta utveckla affären genom att kontinuerligt genomföra projekt med bra effekt tillsammans med våra 
kunder.  

UNIK POSITION 
Under de senaste decenniet har marknaden utvecklats väldigt snabbt. Dock så släpar flera delar gällande optimerade medieköp 
inom iGaming-sektorn om man jämför med ecommerce i stort. Vi vill nu tillsammans med våra kunder introducera metoder och 
arbetssätt som har stor potential både genom kostnadsbesparing och bättre kampanjutfall. Metoderna i sig har funnits länge 
inom andra konsumentsegment men nu kan även iGaming fullt ut ta del av potentialen genom oss. Vi har i våra kontakter med 
marknaden fått lovande gehör för den optimeringspotential vi erbjuder och känner verkligen att det blåser medvind. 

I övrigt ligger vår förvärvsstrategi fast och vi har haft många intressanta propåer under året men inget som ännu materialiserats 
i konkreta förvärvsdiskussioner. Vi har inte bråttom utan kommer gå vidare när vi känner att allt stämmer. Under tiden fortsätter 
vi att ge Wiget Group allt stöd för att utvecklas och överträffa redan högt ställda förväntningar.  

- Erik Ahlberg, VD ahaWorld - 
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WIGET GROUPS AFFÄRSMODELL  
Wiget Groups affär går ut på att leverera innovativa och ledande marknadsföringslösningar till sina annonsörer inom global 
kundanskaffning och optimering av annonskampanjer. Bolagets fokus ligger primärt på display media vilket gör Wiget till en 
unik aktör bland övriga iGaming-affiliates. Wiget har genom åren utvecklat all sin teknologi in-house och har idag en rad 
proprietära teknikplattformar som kan hantera storskaliga mediekampanjer och dataanalyser. Dessa plattformar är nu 
produktifierade för att assistera både iGaming-operatörer såväl som deras affiliates i deras marknadsföringskampanjer online.   

De prismodeller Wiget arbetar med är dels prestationsbaserade men även klick- och visningsbaserade. Detta innebär att 
annonsörer hos bolaget har stor flexibilitet i hur de kan betala och Wiget kan säkerställa korrekt riskjusterad prismodell hos varje 
enskild annonsör. För de prestationsbaserade kunderna arbetar Wiget med revenue share och CPA (Cost Per Action). För övriga 
annonsörer erbjuds CPC (Cost Per Click) och CPM (Cost Per Mille/Visningar). Genom korrekt dataanalys och kundkännedom kan 
bolaget avgöra vilken prismodell som blir mest lönsam på sikt för bolaget. Wigets konkurrensfördelar är många men särskilt 
utmärkande är följande: 

TRANSPARENS 
Inom display media kan transparens vara ett stort problem. Annonsörer vet inte alltid vad de köper när de gör programmatiska 
medieköp och det råder också osäkerhet kring vad de egentligen betalar deras olika partners. Med Wigets hjälp kan annonsörer 
öka transparensen för alla medieköp som går via Wigets plattformar och bättre förstå hur de kan maximera sina budgetar. 

EN PARTNER MED ETT FOKUS 
Många display-nätverk jobbar idag på uppdrag av både sina publicister såväl som sina annonsörer. Det betyder att annonsörer 
ofta får överbetala för trafiken de köper eftersom nätverket som medlar trafiken också vill hålla sina publicister nöjda. Wigets 
fokus ligger istället helt på att maximera endast annonsörers ROI med hjälp av sin teknologi. Annonsörer kan därför vara säkra 
på att deras budgetar aldrig används för att nå publicisters intjäningsmål när de väljer Wiget som sin primära partner. 

EFFEKTIVISERING AV KÖP 
Många mediasäljare idag använder tredjeparts-plattformar som är väldigt generella helt utan spets. Genom att istället samla 
alla sina medieköp hos Wiget kan iGaming-annonsörer effektivisera sina kampanjer då Wiget byggt sina plattformar specifikt för 
iGaming-operatörer. Det innebär att Wigets dataanalys och funktionalitet helt kretsar specifikt kring vad iGaming-operatörer 
behöver, snarare än vad alla annonsörer behöver. 

WIGET 2019 (KSEK) 
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TEKNIKPLATTFORMAR  
Den centrala delen i Wiget Group är bolagets teknikplattformar som byggts upp och förädlats över sju års tid. Med hjälp av sin 
teknologi kan Wiget erbjuda en helt unik produkt till iGaming-annonsörer såväl som deras affiliates. Wigets teknik erbjuder 
extremt hög global räckvidd såväl som kraftfull optimering och dataanalys. Eftersom bolagets teknologi är helt egenutvecklad 
kan Wiget enkelt addera funktioner och ställa om tekniken i takt med att iGaming-operatörernas mål och behov ändras.  

Till skillnad från en generell mediepartner har Wigets iGaming-fokus möjliggjort att man under året identifierat ett flertal 
nyckelfunktioner och integrationer som kommer att ge tekniken en än mer unik ställning på marknaden. Med hjälp av bolagets 
DMP (Data Management Platform) kommer man under 2020 att kunna börja erbjuda helt nya typer av djupgående dataanalyser 
som senare kan användas i marknadsföringskampanjerna.  

DATAINSAMLING 
Navet i all teknologi hos Wiget är bolagets DMP. Där samlas all den data som samlas in löpande från olika kampanjer och efter 
avancerade analyser kan den datan återaktiveras i medieköpen senare. Slutresultatet är att kampanjer via Wigets plattformar 
ger operatörer en helt annan kontroll över sina olika målgrupper och en långt mer effektiv nyrekrytering och återaktivering av 
kunder. 
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FINANSIELL INFORMATION 
KONCERNENS RESULTATRÄKNING  
 

  

Belopp i KSEK 2019-10-01 - 2019-12-31 2018-10-01 - 2018-12-31 2019-01-01 - 2019-12-31 2018-01-01 - 2018-12-31 

Omsättning 4 703 4 981 14 177 18 026 

Övriga intäkter -45 0 217 1 

Aktiverat arbete för egen räkning 452 1 533 2 451 6 642 

Summa intäkter 5 110 6 514 16 845 24 669 
     

Övriga externa kostnader -5 280 -6 643 -20 665 -22 143 

Personalkostnader -2 206 -2 496 -11 089 -10 324 

EBITDA -2 376 -2 625 -14 910 -7 798 
      

Avskrivningar -4 571 -1 128 -9 851 -4 367 

Nedskrivningar -4 688 -7 677 -5 280 -7 677 

EBIT -11 635 -11 430 -30 041 -19 842 
     

Finansnetto -2 316 -366 -402 1 627 

Resultat före skatt -13 951 -11 796 -30 443 -18 215 
     

Skatt -317 -10 -317 -10 

Periodens resultat -14 268 -11 806 -30 760 -18 225 
     

Resultat per aktie -0,10 -0,28 -0,34 -0,43 

Antal aktier 145 930 588 42 780 074 145 930 588 42 780 074 
     

EBITDA -2 376 -2 625 -14 910 -7 798 

EBIT -11 635 -11 430 -30 041 -19 842 

Periodens resultat -14 268 -11 806 -30 760 -18 225 
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KONCERNENS BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG 
 
       
Belopp i KSEK Not 2019-12-31  2018-12-31 

Anläggningstillgångar  
   

 
 

   

Immateriella anläggningstillgångar  
   

Balanserade utvecklingsutgifter 1 13 805  4 376 
Goodwill 1 57 790  0 
Licenser  76  506 

Summa immateriella anläggningstillgångar  71 671  4 882 
 

 
   

Materiella anläggningstillgångar  
   

Inventarier, verktyg och installationer  70  120 

Summa materiella anläggningstillgångar  70  120 
 

 
   

Summa anläggningstillgångar  71 741  5 002 
 

 
   

Omsättningstillgångar  
   

 
 

   

Kundfordringar  2 575  0 
Övriga fordringar  1 833  652 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  223  140 

Summa omsättningstillgångar  4 631  792 
 

 
   

Kassa och bank  368  3 022 
 

 
   

SUMMA TILLGÅNGAR  76 740  8 816 
 

 
   

EGET KAPITAL OCH SKULDER  
   

 
 

   

Eget kapital  
   

 
 

   

Aktiekapital  16 222  4 756 
Övrigt tillskjutet kapital  44 859  18 164 
Periodens resultat  -30 760  -18 225 
 

 
   

Summa eget kapital  30 321  4 695 
 

 
   

Avsättningar     
Avsättningar för skatter  2 889  0 
Övriga avsättningar 1 29 000  0 
Summa avsättningar  31 889  0 
     
Kortfristiga skulder  

   

Leverantörsskulder  2 193  1 654 
Övriga kortfristiga skulder  9 361  717 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  2 976  1 750 

Summa kortfristiga skulder  14 530  4 121 
 

 
   

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  76 740  8 816 
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KONCERNENS RAPPORT ÖVER KASSAFLÖDE 
 
     
Belopp i KSEK 2019-01-01 - 2019-12-31 2018-01-01 - 2018-12-31 

Kassaflöde från den löpande verksamheten   

Resultat efter finansiella poster -30 443 -18 215 

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 13 960 10 102 

Betald inkomstskatt 499 -10 

Kassaflöde från den löpande verksamheten före    

förändring av rörelsekapital -15 984 -8 123 
   

Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet   

Förändring av kortfristiga fordringar -3 805 644 

Förändring av kortfristiga skulder 9 875 -70 

Kassaflöde från den löpande verksamheten -9 914 -7 549 
   

Investeringsverksamheten   

Investering i immateriella tillgångar -2 874 -7 027 

Investering i materiella tillgångar -17 -44 

Investering i finansiella tillgångar -36 229 0 

Försäljning materiella tillgångar 0 0 

Kassaflöde från investeringsverksamheten -39 120 -7 071 
   

Finansieringsverksamheten   

Nyemission 44 382 14 364 

Teckningsoptioner 6 0 

Upptagna lån 8 000 4 970 

Amortering -6 000 -4 970 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 46 388 14 364 
   

Periodens kassaflöde -2 646 -256 
   

Förändringar av likvida medel   

Likvida medel vid periodens början 3 022 3 232 

Kursdifferens i likvida medel -8 46 

Likvida medel vid periodens slut 368 3 022 
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MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING  
 

  

Belopp i KSEK 2019-10-01 - 2019-12-31 2018-10-01 - 2018-12-31 2019-01-01 - 2019-12-31 2018-01-01 - 2018-12-31 

Omsättning 343 0 708 0 

Övriga intäkter 0 0 100 0 

Summa intäkter 343 0 808 0 
     

Övriga externa kostnader -568 -341 -1 782 -1 448 

Personalkostnader -757 -1 034 -3 946 -3 267 

EBITDA -982 -1 375 -4 920 -4 715 
     

Avskrivningar -36 -36 -36 -36 

EBIT -1 018 -1 411 -4 956 -4 751 
     

Nedskrivningar från finansiella 
tillgångar -18 756 -28 497 -21 284 -28 497 

Finansnetto -673 -419 -28 899 

Resultat före skatt -20 447 -30 327 -26 268 -32 349 
     

Bokslutsdispositioner 0 672 0 672 

Skatt 0 0 0 0 

Periodens resultat -20 447 -29 655 -26 268 -31 677 
     

EBITDA -982 -1 375 -4 920 -4 715 

EBIT -1 018 -1 411 -4 956 -4 751 

Periodens resultat -20 447 -29 655 -26 268 -31 677 
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MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG 
       
Belopp i KSEK Not 2019-12-31  2018-12-31 

Anläggningstillgångar  
   

 
 

   

Immateriella anläggningstillgångar     
Licenser  76  112 

Summa immateriella anläggningstillgångar  76  112 
 

 
   

Finansiella tillgångar     
     
Andelar i koncernföretag 1 75 840  111 
Fordringar hos koncernföretag  0  5 869 

Summa finansiella tillgångar  75 840  5 980 
 

 
   

Summa anläggningstillgångar  75 916  6 092 
 

 
   

Omsättningstillgångar  
   

 
 

   

Övriga fordringar  46  50 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  76  75 

Summa omsättningstillgångar  122  125 
 

 
   

Kassa och bank  19  1 858 
 

 
   

SUMMA TILLGÅNGAR  76 057  8 075 
 

 
   

EGET KAPITAL OCH SKULDER  
   

 
 

   

Eget kapital  
   

 
 

   

Aktiekapital  16 222  4 755 
Övrigt tillskjutet kapital  47 159  33 416 
Periodens resultat  -26 268  -31 678 
 

 
   

Summa eget kapital  37 113  6 493 
 

 
   

Avsättningar     
Övriga avsättningar 1 29 000  0 
Summa avsättningar  29 000  0 
     
Kortfristiga skulder  

   

Leverantörsskulder  260  167 
Skulder till koncernföretag  1 595  602 
Övriga kortfristiga skulder  6 435  168 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  1 654  645 

Summa kortfristiga skulder  9 944  1 582 
 

 
   

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  76 057  8 075 
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MODERBOLAGETS RAPPORT ÖVER KASSAFLÖDE 
 
     
Belopp i KSEK 2019-01-01 - 2019-12-31 2018-01-01 - 2018-12-31 

Kassaflöde från den löpande verksamheten   

Resultat efter finansiella poster -26 268 -32 349 

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 36 28 533 

Betald Inkomstskatt 15 0 

Kassaflöde från den löpande verksamheten före    

förändring av rörelsekapital -26 217 -3 816 
   

Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet   

Förändring av kortfristiga fordringar 5 857 -11 734 

Förändring av kortfristiga skulder 8 362 545 

Kassaflöde från den löpande verksamheten -11 998 -15 005 
   

Investeringsverksamheten   

Investering i finansiella tillgångar -36 229 0 

Kassaflöde från investeringsverksamheten -36 229 0 
   

Finansieringsverksamheten   

Nyemission 44 382 14 661 

Koncernbidrag 0 672 

Teckningsoptioner 6 0 

Upptagna lån 8 000 4 970 

Amortering -6 000 -4 970 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 46 388 15 333 
   

Periodens kassaflöde -1 839 328 
   

Förändringar av likvida medel   

Likvida medel vid periodens början 1 858 1 530 

Kursdifferens i likvida medel 0 0 

Likvida medel vid periodens slut 19 1 858 
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NYCKELTAL KONCERNEN 
 
 

    

  2019-01-01 - 2019-12-31  2018-01-01 - 2018-12-31 

Rörelsemarginal  -155%  -175% 

Soliditet  39,71%  53,26% 

Räntabilitet på eget kapital  -47,06%  -251,46% 

Resultat per aktie, kronor  -0,34  -0,28 

Eget kapital per aktie, kronor  0,21  0,11 

Antal aktier vid periodens ingång  42 780 074  17 578 089 

Antal aktier vid periodens utgång  145 930 588  42 780 074 

Genomsnittligt antal aktier under perioden  91 047 103  30 179 082 
     

Definitioner nyckeltal     

Rörelsemarginal  Rörelseresultat i procent av omsättning 

Soliditet  Eget kapital i procent av balansomslutningen 

Räntabilitet på eget kapital  Resultat efter skatt dividerat med eget kapital 

Resultat per aktie, kronor  Resultat efter skatt dividerat med antal aktier 

Eget kapital per aktie, kronor  Eget kapital dividerat med antal utestående aktier 
 

NOT 1  
Bolaget förvärvade den 28 juni 2019 samtliga aktier i Wiget Group AB. Förvärvet betalades dels kontant och dels genom emission av aktier. 
Därutöver kan en tilläggsköpeskilling om maximalt 29 MSEK komma att utgå att betalas dels kontant och dels i aktier. Den totala 
köpeskillingen, inklusive tilläggsköpeskilling, beräknas uppgå till 75 MSEK. I den preliminära förvärvsanalysen har bolaget uppskattat att 
maximal tilläggsköpeskilling kommer att utgå. Tilläggsköpeskilling utgår i två steg under 2020. I den preliminär förvärvsanalysen identifierades 
en immateriell tillgång i form av en plattform till ett värde av 15 MSEK. Resterande övervärde om 64 MSEK har hänförts till goodwill.  
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REDOVISNINGSPRINCIPER 
De finansiella rapporterna i denna delårsrapport har upprättats enligt ÅRL. De finansiella rapporterna är presenterade i KSEK. Siffrorna inom 
parantes visar samma period föregående år. 

EGET KAPITAL 
Eget kapital i koncernen uppgick vid periodens slut till 30,321 KSEK (4,695). 

LIKVIDA MEDEL 
Likvida medel uppgick vid slutet av perioden till 368 KSEK (3,022). Likvida medel definieras som bankmedel och bankmedel på väg från 
betalningsleverantörer, för ännu ej avräknade kundinbetalningar. 

DEFINITIONER 

SPELÖVERSKOTT 
De totala spelintäkterna från kunderna för samtliga spel minus all vinst utbetald till spelare, avsatt bonus och bidrag till jackpott, definieras; Net 
gaming revenue Bingo = Bets - Wins – Bonus | Net gaming revenue Casino = Bets - Wins - Bonus - Jackpott contribution. 

SPELINSÄTTNINGAR 
Alla pengar som är insatta av kunder.  

AFFILIATE 
Marknadsföringspartner som driver spel-intresserad trafik/kunder till koncernens webbsidor. Oftast resultatbaserad ersättning. 

BETS 
Den totala omsättningen i alla spel. Det betyder att ökade bets volymer är en förutsättning för ökade intäkter. 

FRAMTIDSUTSIKTER 
Bolaget har beslutat att inte ge någon siffersatt prognos. Bolagets bedömning är att marknaden för nätspel fortsätter att växa och utvecklas 
starkt, både globalt och inom EU. ahaWorld gör även bedömningen att marknaden för mobilt spelande kommer att öka kraftigt. 

RISK 
Koncernen agerar i en rättslig miljö med juridiska och regulatoriska risker där enskilda länder och internationella organisationer fortlöpande 
utvecklar regler för verksamheten. I takt med att verksamheten regleras kommer koncernen att möta ökade krav på efterlevnad av regler, lagar 
och förordningar samt ökade skattekostnader. Koncernen övervakar situationen och justerar sitt erbjudande och sina marknader för att hantera 
denna risk. I enlighet med detta marknadsförs inte koncernens webbplatser i USA. Bolaget godtar heller inte spelare bosatta i USA och har 
installerat filter som blockerar eventuella försök att göra insättningar från USA. 

GRANSKNING 
Rapporten är ej granskad av bolagets revisor. 

KOMMANDE RAPPORTTILLFÄLLEN 
Rapport avseende Q1 2020 publiceras den 28 april 2020. Bolaget kommer att hålla ordinarie bolagsstämma i juni 2020 i Stockholm. Finansiella 
rapporter till bolagsstämman kommer att finnas tillgängliga på bolagets hemsida www.ahaworld.se. Tre veckor innan stämman äger rum. 

UTDELNING 
Styrelsen avser att inte lämna någon utdelning för 2019.  

AVLÄMNANDE AV DELÅRSRAPPORT 

AHAWORLD AB (PUBL) – STYRELSEN 
Staffan Lindgren, Styrelseordförande | Soheil Amorpour, Styrelseledamot | Peter Bertilsson, Styrelseledamot | Joakim Dahl, Styrelseledamot 

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION 
Erik Ahlberg, VD  
erik.ahlberg@ahaworld.se 
+46 (0) 725 03 35 35 
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