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Perioden i sammandrag
Fjärde kvartalet (1 oktober – 31 december)
•
•

•
•
•

Nettoomsättningen minskade med 43 % jämfört med samma period föregående år, 12 680 (22 243) tkr
Rörelseresultat uppgick till -27 020 tkr för perioden jämfört med -10 191 tkr för samma period
föregående år. 2018 års siffra innehåller en nedskrivning på 20 937 (6 000) tkr samt ett avgångsvederlag till avgående vd på 1 734 tkr
Resultat efter skatt uppgick till -21 645 (-7 635) tkr
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 1 727 (-4 200) tkr
Resultatet per aktie uppgick till -3,2 (-1,1) kr

Helåret 2018
•
•

•
•
•
•

Nettoomsättningen minskade med 13 % jämfört med samma period föregående år, 70 009 (80 198) tkr
Rörelseresultat uppgick till -30 965 tkr för perioden jämfört med -9 576 tkr för samma period föregående år. 2018 års siffra innehåller en nedskrivning på 20 937 (6 000) tkr samt ett avgångsvederlag
till avgående vd på 1 734 (1 892) tkr
Resultat efter skatt uppgick till -24 942 (-7 656) tkr
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 3 378 (8 576) tkr
Resultatet per aktie uppgick till -3,7 (-1,1) kr
Ingen utdelning utgår för verksamhetsåret 2018
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Koncernen i sammanfattning
Koncernen i sammanfattning
Belopp i tkr

2018
okt-dec

2017
okt-dec

2018
jan-dec

2017
jan-dec

Nettoomsättning
Rörelseresultat före avskrivning (EBITDA)*
Rörelseresultat (EBIT)*
Resultat före skatt
Rörelsemarginal*
Vinst per aktie
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Balansomslutning
Soliditet*

12 680
-3 882
-27 020
-27 127
-213,1%
-3,2
1 727
-

22 243
-2 265
-10 101
-10 191
-45,4%
-1,1
-4 200
-

70 009
-859
-30 965
-31 235
-44,2%
-3,7
3 378
40 534
40,3%

80 198
4 126
-9 576
-9 859
-11,9%
-1,1
8 576
65 444
63,0%

EBITDA - Resultat före skatt, finansiella intäkter och kostnader samt avskrivningar
EBIT - Resultat före skatt, finansiella intäkter och kostnader
Rörelsemarginal -Rörelseresultat i förhållande till periodens omsättning
Soliditet - Eget kapital i procent av balansomslutningen
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Tf VD Susanne Torrbacka kommenterar kvartalet

Uppgraderingar och teknikskiften
ger upphov till nya affärer
I november beslutade styrelsen att entlediga bolagets dåvarande vd och jag har fått styrelsens förtroende att axla rollen som tillförordnad verkställande direktör. Efter drygt tre år som cfo, i vilken
funktion jag parallellt fortsätter, är jag väl bekant
med bolaget och trygg med att axla båda rollerna
till dess att en ny vd är på plats.
Q4 bjöd inte på några glädjesiffror, omsättningen
sjönk med 43 % jämfört med samma period föregående år, en försämring som även återspeglats
hos andra aktörer på fiber-till-hemmet marknaden i Norden. Nyutbyggnadstakten har stannat
av samtidigt som våra större kunder haft kvar lager
av switchar sedan den stränga våren med kyla
och storm som förskjutit grävande för utbyggnad.
Detta gör att satsningen utomlands blir än viktigare
för framtida försäljning då det behövs en bredare
kundbas för fortsatt tillväxt. Waystream ser dock
positivt på 2019 med en bra orderingång gällande
utbyte av äldre FastEthernet switchar samt ett
antal nya kunder i Italien och Slovenien/Balkan.

Waystream är och förblir ett
innovationsbolag som utvecklar
och levererar avancerad digital
infrastruktur
Tf vd Susanne Torrbacka
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Effektivare och en mer
renodlad organisation

Under årets sista månader har vi internt sett över
vår organisation och ytterligare intensifierat vårt
fokus på försäljning både i Sverige och internationellt, ett arbete som fortfarande pågår.
I arbetet ingår att se över såväl våra kärnvärden
som organisationen i sin helhet för att effektivisera,
slimma och anpassa den interna kompetensen så
att balansen mellan produktutveckling och försäljning är i jämnvikt.
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Marginalen gick ner till 43 (52) %. En sämre tillväxt
än väntat andra och tredje kvartalet innebar dessutom att vi hade för mycket produkter på lager som
band kapital. Under fjärde kvartalet har vi haft en
del kampanjer för att minska vårt lager och frigöra
kapital, men det innebär också att marginalen försämras. Vi har under kvartalet förstärkt kassan med
ett lån på två miljoner kronor från ett konsortium
av ägare. Det, tillsammans med att vi minskat vårt
lager, har gjort att vår likviditet stabiliserats.

Efter en årlig genomgång av våra immateriella
anläggningstillgångar, det vill säga utvärdering av
viss produktutveckling i kombination med förväntad
försäljningstillväxt och konkurrenssituationen
avseende produkten, har vi beslutat skriva ner
värdet med 21 miljoner kronor. Vår bedömning är
att bolaget inte kan realisera alla anläggningstillgångar inom produktlivscykeln. Nedskrivningen
påverkar inte kassaflödet.

Innovation i takt med tiden
Waystream är och förblir ett innovationsbolag
som utvecklar och levererar avancerad digital
infrastruktur. Vi är fokuserade och gör uteslutande
det vi är bäst på – pålitlig, avancerad, men ändå
lätthanterlig digital infrastruktur. Det gör också att
varken vi eller kunderna bär onödiga kostnader.
I och med att digitaliseringstakten snabbt ökar
både i Sverige och på utländska marknader, ger
det Waystream en stor potential till tillväxt. I dagsläget ligger insatserna främst i Tyskland, Österrike, Norra Italien och Slovenien. Vårt fokus är att
fortsätta utveckla marknadens bästa nätverksprodukter och mjukvaror, samtidigt som vi fortsätter
utveckla vårt partnernätverk både nationellt och
internationellt. Under Q4 har vi intensifierat våra
partnerrelationer för att få det bästa stödet på de
europeiska marknader där vi befinner oss, samt
anpassat säljkåren till dessa marknader.
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Våra kunder uppskattar våra produkter, tjänster
och mjukvara, eftersom de levererar säkra, tillförlitliga och användarvänliga nätverkstjänster
med fenomenalt hög stabilitet. Det har inte minst
affären med Pite energi samt affären med Energi
Fyn i början på januari 2019 bevisat.
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Teknologiskifte, utbyte och
uppgraderingar bakom nya affärer
Marknaden

Waystream säljer och utvecklar avancerad digital
infrastruktur såsom switchar och routrar. Vår främsta
marknad är FTTH (Fiber to the Home). Överföringshastigheten i fiber är så oerhört mycket högre än i
andra kanaler och möjliggör därför för stamnäten
att leverera internetberoende tjänster på det mest
optimala sättet och i fri konkurrens för tjänsteleverantörer. Sedan starten 2002 har Waystream
levererat ca 1,7 miljoner kundportar där Sverige,
Norge och Danmark står för hälften. I Norden har vi
de senaste fem åren stadigt växt med över 70 000
kundportar per år.
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Det är enklare att bygga
nätet med Waystream
Waystream tillhandahåller alla de funktioner som
behövs i fibernätet. Det är därför möjligt för telekom-operatörer och tjänsteleverantörer att erbjuda
tillförlitliga och användarvänliga nätverkstjänster
med hög funktionalitet. Inte sällan finns det många
digitala enheter i hemmen där fler är i användning
samtidigt. En person i familjen kanske håller på att
genomföra ett köp via datorn, en annan spelar dataspel, en tredje streamer en film och en fjärde gör
läxor uppkopplat mot sitt skolnätverk. Allt detta ska
ett stadsnät kunna tillhandahålla utan störande
inslag som att tjänsterna buffrar eller bilden flimrar.
Här är Waystreams stabila accessutrustning avgörande för att dessa tjänster kan levereras inte bara
till hemmet utan till hemmets samtliga boende.
En ökande andel tjänster i näten riktar sig också
till företag och organisationer som vill dra nytta av
fibernätens höga kapacitet. Waystreams produkter
möjliggör att kombinera tjänster för företag och
privatpersoner över samma infrastruktur vilket
innebär en effektivare affär för våra kunder.
Waystreams utrustning är också enkel att använda,
mycket tillförlitlig och enkel att uppgradera i alla de
tekniska miljöer som kunderna nyttjar. Det är helt
enkelt lättare att bygga nätet med oss, eftersom
våra produkter är byggda för att passa alla tänkbara tillämpningar. De är också mindre sårbara när
människor och maskiner ska kommunicera på ett
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Waystreams kunder i Sverige och internationellt är
främst stadsnäten som genom fibernätverk säkrar
att invånarna får ett mångfacetterat tjänsteutbud
från leverantörer av telefoni, bredband, streamingoch samhällstjänster. I Sverige finns totalt 290
kommuner med stadsnät och en signifikant del
av dessa har redan utrustning från Waystream i
sina nät. Den svenska marknaden är på väg att bli
mättad vad gäller nyutbyggnad och just nu kommer
merparten av affärerna från uppgraderingar av
produkter samt mjukvaruförsäljning och support.
De flesta andra länder i Europa ligger långt efter
vad gäller utbyggnad och här befinner man sig
alltså i ett tidigt skede med relativt små projekt.
En kraftig acceleration och därför stor potential
under de kommande åren är att vänta, inte minst
på grund av ökade politiska påtryckningar för fiberinfrastruktur.

stabilt sätt. Dessutom äger Waystream, till skillnad
från konkurrenterna, sin egen kod som utvecklas
i Kista. Det gör att uppdateringar och säkerhetspatchar blir snabbare och enklare att genomföra.

Generationsskifte i teknik driver affärer
Våra huvudmarknader står inför ett generationsskifte i teknik, där till exempel mer bandbredd
efterfrågas. En stor del av volymförsäljningen i
Sverige under nästkommande år är beroende av
generationsbyten av produkter på redan installerad kundbas. Ännu har inte de internationella
marknadernas utbyggnadstakt kommit upp i
nordiska nivåer, vilket är i linje med våra förväntningar. Marknadspotentialen är mycket stor till
exempel i delar av Italien och Tyskland, som har
liknande autonoma stadsnät som Sverige. I Österrike har vi också ökat försäljningen och i Slovenien
och övriga Balkan har vi etablerat en god närvaro
via partners. Även Storbritannien är en intressant
marknad som befinner sig i ett tidigt stadium men
har stor potential.

Det fjärde kvartalet
(1 oktober - 31 december)
Omsättningen uppgick till 12 680 (22 243) tkr, en
minskning med 43 %. Det är framförallt försäljningen på den svenska och danska marknaden
som minskat. Rörelseresultatet uppgick till -27 020
(-10 101) tkr. Resultat före skatt uppgick till -27 127
(-10 191) tkr. Resultatförsämringen beror främst på
en extra nedskrivning av anläggningstillgångarna
på 20 937 (6 000) tkr. Resultat per aktie uppgick till
-3,2 (-1,1) kr.
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Intäkter
Koncernens nettoomsättning för helåret uppgick
till 70 009 (80 198) tkr, en minskning med 12,7 %
jämfört med samma period föregående år. Försäljningen i Sverige står för 46 (53) % av den totala
omsättningen och segmentet övriga länder står
för 54 (47) %. I gruppen övriga länder är Norge och
Danmark störst och står tillsammans för 45 (42) %
av den totala omsättningen och gruppen Tyskland,
Österrike, Slovenien står för 9 (5) %.

Resultatkommentarer
Rörelseresultat före avskrivningar, EBITDA, för
perioden uppgick till -859 (4 126) tkr. Kostnaderna
har minskat med 6 % jämfört med föregående år. I
resultatet ligger ett avgångsvederlag på 1 734
(1 892) tkr. Bruttomarginalen är 50 (54) %. Förändring i marginal beror på att andelen sålda lågmarginalprodukter ökat jämfört med samma period föregående år. Under 2018 har det aktiverats arbete för
utveckling med 4 748 (6 351) tkr. Av- och nedskrivningarna för perioden uppgick till 30 106 (13 702) tkr.
En extra nedskrivning av det balanserade värdet av
anläggningstillgångarna har skett med 20 937
(6 000) tkr. Rörelseresultatet uppgick till -30 965
(-9 576) tkr. Resultat före skatt uppgick till -31 235
(-9 856) tkr. Resultat per aktie uppgick till -3,7
(-1,1) kr.
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Investeringar

Risker och osäkerheter i verksamheten

Under 2018 har 4 748 (6 351) tkr för produktutveckling aktiverats.

Bolagets risker och riskhantering har inte väsentligt förändrats sedan upprättandet av årsredovisningen för 2017.

Finansiering och likviditet
Kassaflödet från den löpande verksamheten
uppgick till 3 378 (8 576) tkr och efter investeringsverksamhet till -1 269 (1 265) tkr. Försämring i kassaflöde förklaras med ett sämre resultat.
Investeringarna är främst investeringar i produktutveckling. Finansiering är förändring av nyttjande
av krediter och upptagna lån.
Bolaget har under fjärde kvartalet tagit upp ett
lån på 2 MSEK för att stärka kassan ytterligare
och bedömningen är att den finansiering bolaget
har i nuläget är tillräcklig för verksamheten. Eget
kapital för koncernen uppgick per 31 december
september 2018 till 16 325 (41 201) tkr. Kassa och
bank uppgick till 1 859 (3 088) tkr, beviljad checkkredit 6 000 (6 000) tkr, beviljad factoringkredit
2 000 (2 000) tkr, utnyttjade krediter 6 726
(5 390) tkr samt lån 4 000 (3 000) tkr.

Personal
Waystreams koncern hade i medeltal 20 (22)
fulltidsanställda under fjärde kvartalet. Antalet
anställda i koncernen per den 31 december 2018
uppgick till 21 (24).

Utdelning
Styrelsen föreslår att ingen utdelning utgår för
verksamhetsåret 2018.

Transaktioner med närstående
Koncerninterna transaktioner, såsom tillhandahållande av exempelvis produktutveckling mellan
dotterbolagen, är en del av koncernens verksamhet.
Waystream Holding AB har erhållit lån från ägare
och närstående, publicerat 2018-12-10, skulden
per 31 december inklusive ränta är 705 tkr till
Severin Invest AB och 605 tkr till Robert Idegren
Holding AB 600 tkr, de båda representerar vardera
mer än 10% av aktierna, samt 202 tkr till styrelseledamot Heléne Köhler med bolaget MH Köhler
Invest AB. Resterande del av lånet är från mindre
aktieägare.
Mats Svärdh, ledamot i styrelsen, har under kvartal
1 fakturerat konsulttjänster för totalt 9 000 kr.
Stefan Tegenfalk, ledamot i styrelsen, har under
kvartal 1 fakturerat konsulttjänster för totalt 5 000 kr.

Kista 14 februari 2019

2019-04-24

Styrelsen i Waystream Holding AB (publ)
Org nr 556904-6476

Delårsrapport Q1 2019 publiceras.

2019-04-29
Årsredovisning för 2018 publiceras

2019-05-20
Årsstämma 2019

8

Denna rapport har inte granskats av bolagets
revisorer.
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Finansiell kalender

Redovisningsprinciper
Waystream tillämpar årsredovisningslagen Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Koncernredovisningar för tidigare år finns på bolagets hemsida
www.waystream.com

Koncernens resultaträkning i sammandrag
2018
okt-dec

2017
okt-dec

2018
jan-dec

2017
jan-dec

Nettoomsättning
Aktiverade arbeten
Övriga rörelseintäkter
Rörelsens intäkter

12 680
1 237
0
13 917

22 243
37
104
22 384

70 009
4 748
0
74 757

80 198
6 351
104
86 653

Kostnad för såld vara
Bruttoresultat

-7 248
6 669

-10 689
11 695

-35 283
39 474

-36 991
49 662

Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Av- och nedskrivningar av immateriella och materiella
anläggningstillgångar
Övriga rörelsekostnader
Rörelseresultat

-3 953
-6 481

-5 020
-6 259

-16 221
-23 939

-17 194
-25 555

-23 138
-117
-27 020

-7 836
-2 681
-10 101

-30 106
-173
-30 965

-13 702
-2 787
-9 576

Finansnetto
Resultat före skatt

-107
-27 127

-90
-10 191

-270
-31 235

-283
-9 859

Skatt
Periodens nettoresultat

5 482
-21 645

2 556
-7 635

6 293
-24 942

2 203
-7 656
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Belopp i tkr
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Koncernens balansräkning i sammandrag
2018
31 dec

2017
31 dec

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar

15 651
226
7 565
23 442

40 830
170
1 485
42 485

Omsättningstillgångar
Varulager
Kundfordringar
Övriga kortfristiga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR

6 294
7 435
81
1 423
1 859
17 092
40 534

6 841
11 654
216
1 160
3 088
22 959
65 444

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Aktiekapital
Övrigt tillskjutet eget kapital
Annat eget kapital inklusive årets resultat
Summa eget kapital

681
42 917
-27 273
16 325

681
42 917
-2 397
41 201

0
19
19

292
19
311

0
1 000
1 000

0
2 000
2 000

4 730
2 996
5 550
88
3 041
6 785
23 190
40 534

4 986
1 404
6 730
240
2 499
6 073
21 932
65 444

Avsättningar
Uppskjuten skatteskuld
Övriga avsättningar
Summa avsättningar
Långfristiga skulder
Checkräkningskredit
Skulder till kreditinstitut
Summa långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Checkräkningskredit
Skulder till kreditinstitut
Leverantörsskulder
Aktuella skatteskulder
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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Belopp i tkr

Koncernens förändring i eget kapital i sammandrag
Belopp i tkr

2018
okt-dec

2017
okt-dec

2018
jan-dec

2017
jan-dec

Belopp vid periodens början
Periodens resultat
Valutakursdifferenser
Belopp vid periodens slut

37 929
-21 645
41
16 325

48 787
-7 635
49
41 201

41 201
-24 942
66
16 325

48 914
-7 656
-57
41 201

2018
okt-dec

2017
okt-dec

2018
jan-dec

2017
jan-dec

Resultat före skatt
Avskrivningar
Övriga justeringar
Betald inkomstskatt
Förändring av rörelsekapital
Kassaflöde från den löpande verksamheten

-27 127
23 138
-1 082
100
6 698
1 727

-10 191
7 836
-689
-602
-554
-4 200

-31 235
30 106
-266
61
4 712
3 378

-9 859
13 702
1 911
-1 017
3 839
8 576

Investeringsverksamhet
Kassaflöde från investeringsverksamheten
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Periodens kassaflöde

-345
-1 520
-138

861
4 443
1 104

-4 983
336
-1 269

-5 870
-1 441
1 265

1 977
20
1 859

1 952
32
3 088

3 088
40
1 859

1 852
-29
3 088

Koncernens kassaflöde i sammandrag
Belopp i tkr
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Likvida medel vid periodens början
Kursdifferens i likvida medel
Likvida medel vid periodens slut
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Nyckeltal för koncernen
Belopp i tkr
Intäktsförändring %
Bruttomarginal %
Rörelsemarginal %
Vinstmarginal %
Soliditet %
Omsättning per anställd
Medelantal anställda
Genomsnittligt antal aktier
Antal aktier vid periodens slut
Vinst per aktie, kr
Eget kapital per aktie, kr
Aktiekurs vid periodens utgång

2018
okt-dec

2017
okt-dec

2018
jan-dec

2017
jan-dec

-43,0%
42,8%
-213,1%
-170,7%
634
20
6 808 620
6 808 620
-3,2
3,10

3,3%
51,9%
-45,4%
-34,3%
1 011
22
6 808 620
6 808 620
-1,1
10,00

-12,7%
49,6%
-44,2%
-35,6%
40,3%
3 334
21
6 808 620
6 808 620
-3,7
2,4
3,10

33,7%
53,9%
-11,9%
-9,5%
63,0%
3 342
24
6 808 620
6 808 620
-1,1
6,1
10,00

Definitioner av nyckeltal
Intäktsförändring
Periodens nettoomsättning i förhållande till
samma period föregående år.
Bruttomarginal
Marginal på sålda produkter.
Rörelsemarginal
Rörelseresultat i förhållande till periodens
omsättning.

Soliditet
Eget kapital i procent av balansomslutningen.
Omsättning per anställd
Nettoomsättning i förhållande till genomsnitt antal
anställda.
Vinst per aktie
Nettoresultat i förhållande till genomsnittligt antal
aktier.
Eget kapital per aktie
Eget kapital i förhållande till genomsnittligt antal
aktier.
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Vinstmarginal
Periodens nettoresultat i förhållande till periodens
omsättning.

Moderbolaget
Moderbolagets intäkter för 2018 uppgick till 6 639 (6 608) tkr, och utgörs till 100 % av ersättning för
tjänster från bolaget till koncernen. Resultat före skatt uppgick till -19 419 (-446) tkr. Resultatförsämringen
härrör till det aktieägartillskott som är gjort till dotterbolaget för att täcka en kapitalbrist. Moderbolaget
har 2 (2) anställda. Moderbolagets risker och osäkerhetsfaktorer avviker inte väsentligt från koncernens.
Inga väsentliga närståendetransaktioner utöver de ovan nämnda har skett under perioden.

Moderbolagets resultaträkning i sammandrag
2018
okt-dec

2017
okt-dec

2018
jan-dec

2017
jan-dec

2 811
2 811

1 421
1 421

6 639
6 639

6 608
6 608

-409
-2 520

-324
-2 640

-1 448
-5 898

-1 626
-5 658

-4
-122

-3
-1 546

-13
-720

-12
-688

Finansnetto
Resultat före skatt

-18 887
-19 009

61
-1 485

-18 699
-19 419

242
-446

Skatt på periodens resultat
Periodens nettoresultat

-92
-19 101

327
-1 158

-9
-19 428

89
-357

Belopp i tkr
Nettoomsättning
Rörelsens intäkter
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Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar av immateriella och
materiella anläggningstillgångar
Rörelseresultat
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Moderbolagets balansräkning i sammandrag
Belopp i tkr

2018
31 dec

2017
31 dec

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar

22
21 695
21 717

35
38 390
38 425

Omsättningstillgångar
Fordringar koncernföretag
Övriga kortfristiga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR

2 768
23
70
249
3 110
24 827

1 097
77
74
1 915
3 163
41 588

681
681

681
681

38 559
-19 428
19 131
19 812

38 916
-357
38 559
39 240

0
2
2 367
2 646
5 015
24 827

2
134
510
1 702
2 348
41 588

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Bundet eget kapital
Aktiekapital
Fritt eget kapital
Balanserad vinst eller förlust
Periodens resultat
Summa eget kapital
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Aktuella skatteskulder
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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Kort om Waystream
•
•
•
•
•

Svenskt företag med huvudkontor I Kista utanför Stockholm, grundades 2001
Tillverkar och säljer routrar, switchar och andra tillbehör för fiberbaserade bredbandsnät
Produkterna är anpassade för hög tillförlitlighet, enkel hantering och leverans av digitala
tjänster med hög kvalitet.
Utvecklingscenter i Sverige, Kina och Indien
Noterade på Nasdaq First North 2015

Kontaktinformation
Waystream Holding AB
Org nr 556904-6476
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Färögatan 33
164 51 KISTA, Sverige
Telefon: +46(0)8-56 26 94 50
www.waystream.com
Certified Advisor
FNCA Sweden AB
Box 5807
102 48 STOCKHOLM
info@fnca.se
Telefon: +46(0)8-528 00 399
Aktien
Kodnamn: WAYS
ISIN-kod:SE0007577077
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