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Bodyflight Sweden AB

DELÅRSRAPPORT (Q1)
JANUARI – MARS 2019 

6 186 Tkr
Nettoomsättning, perioden jan–mars

+ 339 Tkr
Rörelseresultat, perioden jan–mars

+ 89 Tkr
Periodens resultat, perioden jan–mars
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BODYFLIGHT I KORTHET 
Upplevelsebolaget Bodyflight har i Bromma konstruerat Sveriges första och världens högsta vindtunnel. 
Bodyflights vertikala vindtunnel simulerar ett fallskärmshopp, fritt fall utan att behöva hoppa ut från ett 
flygplan. Via tunnelns kraftfulla fläktar genereras en luftström som är stark nog att skapa en svävande 
upplevelse för utövaren. Istället för att hoppa ut från ett flygplan på 4 000 meters höjd lutar sig besökaren 
helt enkelt fram i vinden från en dörr på flygkammarens sida och börjar omedelbart flyga. 

Bodyflight, eller inomhusfallskärmshoppning (Indoor skydiving) är både ett fritidsnöje och en träningsform. 
Känslan vid inomhusfallskärmshoppning är densamma som att kasta sig ut från ett flygplan men i en säkrare 
miljö. I Bromma simuleras frifallshastigheter på upp till 300 km/h. Luftströmmen kan regleras så att den 
anpassas till utövaren – på så sätt kan alla flyga i Bodyflights vindtunnel.  

 

Bodyflight har sedan starten 2015 haft över 80 000 besökare. Aktiviteten har blivit mycket omtyckt bland 
privatpersoner, företag och fallskärmshoppare som i tunneln kan öva formationer och tekniker. Bodyflight 
Stockholm besöks en normal vecka av cirka 350 förstagångsflygare och 80 professionella flygare. Bolaget 
har sedan öppning stadigt ökat sin omsättning.  
 
Bodyflight expanderar sin verksamhet genom ytterligare en vindtunnel vid Säve flygplats i Göteborg. 
Upptagningsområdet för Bodyflight Göteborg bedöms uppgå till en och en halv miljon människor varav en del 
besökare även från Norge och Danmark. Vindtunneln i Göteborg öppnar i slutet av april 2019. Tunneln i 
Göteborg är världens högsta med en flyghöjd på 24 meter. Glaspartierna som mäter 8 meter på höjden är 
Europas högsta och ger en extra dimension och höjdkänsla i flygningen. Jämfört tunneln i Stockholm är 
luftkanalen förlängd vilket ger ett ännu bättre laminärt luftflöde med resultatet mjukare och bekvämare luft för 
den som flyger. 
 
Koncernen bedriver och deläger även en skytteanläggning i Solna under namnet FMJ Shooting Range AB. 
Bolaget drivs av VD Johan Backe, tidigare landslagsskytt. FMJ blir en komplett skjutbana för pistol och 
gevärsskytte och riktar sig till såväl upplevelsekunder som professionella skyttar. I steg ett byggs och öppnas 
en kortbana för pistolskytte för att sedan utökas med två långbanor om ca 80 meter. Det råder stor brist på 
skjutbanor varför marknaden anses attraktiv. 
 

Bodyflight avser på längre sikt att utvecklas till att bli Sveriges ledande upplevelsebolag för äkta, utmanande 
och adrenalinstinna upplevelser. Visionen är att skapa upplevelsecenter där besökare kan samlas för att 
prova på en mängd olika attraktioner.  
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Kvartalet i sammandrag 
Bodyflight	Sweden	AB	som	bildades	den	4	april	2018	och	noterades	på	Spotlight,	den	24	maj	
2018	redovisar	inga	jämförelsesiffror	för	kvartal	1	2018,	då	koncernen	bildades	4	april	2018.		

Nyckeltal 
Belopp	i	TKR	 2019-01-01 2018-04-04 

2019-03-31 2018-12-31 
Nettoomsättning	 6	186	 18	700	

Rörelseresultat	 339	 600	

Resultat	före	skatt	 130	 170	

Periodens	resultat	 89	 36	

Rörelsemarginal,	%	 5%	 3%	

Soliditet,	%	 50%	 60%	

Eget	kapital	 54	018	 53	875	

Antal	anställda	 19	 19	

Antal	aktier	vid	periodens	utgång	 9	998	200	 9	998	200	

Resultat	per	aktie	efter	skatt,	SEK	 0,01	 0,00	

Eget	kapital	per	aktie,	SEK	 5,40	 5,39	

Definitioner 
Resultat	per	aktie:	Periodens	resultat	dividerat	med	antal	aktier	vid	periodens	utgång.	

Soliditet:	Eget	kapital	dividerat	med	totalt	kapital.	

Rörelsemarginal:	Rörelseresultat	dividerat	med	nettoomsättning.	

Med	”Bolaget”	eller	”Bodyflight”	avses	Bodyflight	Sweden	AB	med	organisationsnummer	559154-5453.	

Granskning 
Delårsrapport	Q1	2019	har	inte	varit	föremål	för	granskning	av	företagets	revisorer.	
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VD har ordet 
Sett till intäkts- och utförandecykeln över året är kvartal 1 ett av de bästa kvartalen. Vintern och det kallare 
klimatet gynnar inomhusaktiviteter och en stor del av presentkorten som sålts under föregående julhandel 
flygs upp i januari och februari. Kvartal 1 är också en bra period inom segmentet proflyers som tränar inför SM 
som hålls i februari varje år. Eftersom hoppstart utomhus ännu ej startat bidrar även detta till en högre 
beläggning under kvartal 1 från fallskärmshoppare.  

Koncernen hade under kvartal 1 en omsättning om 6186 tkr med ett rörelseresultat på 339 tkr. Resultatet tyngs 
med 943 tkr som är kopplat till Göteborg där verksamheten startades först den 27 april och därmed ej bidrog 
under kvartal 1. Det är fortsatt Bodyflight Stockholm som driver omsättningen och om vi isolerar Stockholm så 
var omsättningen under kvartal 1 cirka 6295 tkr med ett rörelseresultat på cirka 1 175 tkr. FMJ hade under 
samma period en omsättning på 118 tkr med ett rörelseresultat på 42 tkr.  

Bodyflight Göteborg öppnade sina dörrar 27 april och kommer därmed framåt att bidra till koncernens affär. 
Tunnelsystemet fungerar utmärkt och levererar en fantastisk upplevelse. De 8 meter höga glaspartierna 
adderar en rejäl höjdkänsla jämfört upplevelsen i Stockholm. Även luftkvaliteten är i världsklass, något vi fått 
flertalet komplimanger för av både utländska coacher och svenska fallskärmshoppare. Premiärdagen var 
fullbokad och beläggningen framåt ser klart tillfredställande ut. Jämfört samma period i Stockholm så är 
Göteborg klart mer bokat. Av erfarenhet vet vi att kunder i regel bokar sina tider sent, oftast så nära som ett 
par veckor innan utförande. Att göteborgarna mottagit oss så bra är oerhört roligt och bokningsläget är klart 
över förväntan.  

Under senare delen av byggnationen av Göteborg har framförallt två leverantörer misskött sina åtaganden 
vilket lett till att deras uppdrag avslutats och att bolaget tvingats ersätta dessa med nya. Detta har orsakat 
ytterligare kostnader genom att vissa förbetalda moment tvingades handlas upp igen. Bodyflight har ställt 
krav på leverantörerna att få vissa av dessa kostnader återbetalda. Detta har ännu ej skett. Prioriteten har 
dock alltid varit att öppna verksamheten för kunder och på så vis få igång kassaflödet. På grund av dessa 
problem kvarstår moment att göra klart och därför har styrelsen kallat till extra bolagsstämma, den 11 juni, för 
att besluta om företrädesemission. Villkoren framgår av kallelsen. 

I FMJ Shootingrange AB är byggnationen av kortbanan färdigställd samt tillstånd från polis och kommun klart. 
Den första gruppen kunder skjuter sina första skott den 15:e maj. FMJ har under perioden bedrivit verksamhet 
i liten skala på hyrd bana men kan nu öka tempo och skala upp verksamheten och antal kunder. Det råder 
stor brist på bra centrala skjutbanor och vi märker ett stort intresse från både upplevelsekunder och 
professionella skyttar. Att Live it dessutom valt FMJ som exklusiv skytteupplevelseleverantör är ett stort 
förtroende som jag tror borgar för ett bra kundflöde utöver vår egen försäljning. Vi ska nu se till att få fart på 
kortbanan och därefter fortsätter vi med långbanorna. 

Jag kan konstatera att bedriva två byggprojekt av denna kaliber samtidigt varit oerhört utmanande men också 
roligt och lärorikt. Det känns i vart fall skönt att verksamheterna är igång och vi öppnat dörrarna för kunder i 
både Bodyflight Göteborg och FMJ. Istället för att lägga krafterna på byggnation ska vi, efter det sista i 
Göteborg, fokusera på att driva upp affären i dessa båda verksamheter så de framåt bidrar positivt till 
koncernens omsättning och resultat. 

Markus Viborg, VD	
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Finansiell översikt 
Koncernens finansiella utveckling under januari – mars 2019 

• Nettoomsättningen	uppgick	under	det	första	kvartalet	2019	till	6	186	tkr.
• Rörelseresultatet	för	perioden	uppgick	till	+	339	tkr.
• Resultat	efter	skatt	uppgick	till	+	89	tkr.
• Resultat	per	aktie	efter	skatt	är	+	0,01	kr.

Omsättning	

Nettoomsättningen	uppgick	under	det	första	kvartalet	till	6	186	tkr.	Omsättningen	är	i	linje	med	
nettoomsättningen	 för	2018	däremot	har	Bodyflight	Göteborg	 inte	haft	någon	påverkan	på	
omsättningen	då	verksamheten	ännu	ej	är	igång	samt	FMJ	Shooting	Range	haft	en	omsättning	
på	ca	118	tkr.		

Resultat	

Rörelseresultatet	uppgick	till	339	tkr	under	det	första	kvartalet.	FMJ	Shooting	Range	hade	under	
perioden	ett	negativt	rörelseresultat	på	42	tkr.	Stockholm	visade	ett	positivt	rörelseresultat	på	
1	175	tkr	samt	Göteborg	påvisade	negativt	rörelseresultat	på	935	tkr.	Göteborgs	rörelseresultat	
grundar	 sig	 i	 kostnader	 inför	 uppstarten	 så	 som	 marknadsföring	 tillsammans	 med	
driftkostnader	för	tunneln.	

Rörelsemarginalen	för	perioden	var	5	%,	vilket	kan	jämföras	med	2018	års	rörelsemarginal	på	
3%.	Vilket	tyder	på	att	anläggningen	i	Stockholm	har	goda	marginaler	och	att	anläggningen	har	
drivit	koncernen	framåt.		

Resultat	per	aktie	efter	skatt	för	perioden	är	+	0,01	kr.	
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Koncernförhållande och aktieinnehav 
Bodyflight	 Sweden	 AB	 är	 moderbolag	 i	 den	 koncern	 som	 bildades	 den	 4	 april	 2018,	 vilket	
omfattar	dotterbolaget	Bodyflight	Stockholm	AB	som	ägs	till	100	%	av	moderbolaget	Bodyflight	
Sweden	AB.	Vidare	äger	dotterbolaget	Bodyflight	Stockholm	AB	100	%	av	bolaget	Bodyflight	
Göteborg	AB	samt	70	%	av	bolaget	FMJ	Shooting	Range	AB.	

Aktiekapital och antal aktier 
Övergripande	flödesschema	över	Bodyflight	Sweden	ABs	aktiekapital	

Bodyflight Sweden AB	 Antal aktier	 Aktiekapital	 Kvot	 Registrering *	 Kommentar	

Apportbildning	 23	189	 231	890,00	 10,00	 2018-04-04	
Apportnyemission	 40	137	 401	370,00	 10,00	 2018-04-06	

Kvittningsemission	 6	656	 66	560,00	 10,00	 2018-04-06	
Aktieuppdelning	100:1	 6	928	218	 2018-04-06	

Summa	 6	998	200	 699	820,00	 0,10	
Nyemission	 2	666	933	 266	693,30	 0,10	 2018-05-11	

Nyemission	 328	067	 32	806,70	 0,10	 2018-05-29	
Nyemission	 5	000	 500,00	 0,10	 2018-07-13	

Summa	 9	998	200	 999	820,00	 0,10	

* Påvisar	datum	för	registrering	till	bolagsverket
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Väsentliga händelser under perioden 
Bodyflight	Stockholm	

Under	januari	gjorde	Bodyflight	en	prisjustering	där	priserna	höjdes	mellan	10-15%	avseende	
samtliga	upplevelseprodukter.	Prisjusteringen	bedöms	inte	ha	påverkat	efterfrågan	negativt.		

Bodyflight	anordnade	svenska	mästerskapen	 i	 Indoor	Skydiving	under	februari	månad,	vilket	
gav	ytterligare	exponering	mot	fallskärmshoppare,	vilket	beräknas	på	sikt	ge	ökat	intresse	för	
sporten	och	därmed	ökad	efterfrågan	på	träningstid.	

Bolaget	har	under	perioden	testat	att	differentiera	priserna	genom	att	sänka	priset	på	mindre	
attraktiva	tider	s.k.	off	peak-pris.	Det	är	i	dagsläget	för	tidigt	att	bedöma	effekten	av	detta.	

Bodyflight	Göteborg	

Bolaget	har	tagit	in	ytterligare	kapital	på	grund	av	ökade	kostnader	till	följd	av	byggnationen	av	
stommen	och	glaspartierna.	Den	uppskattade	kostnaden	finansierades	av	långfristiga	lån	från	
bolagets	större	aktieägare.	Totalt	lånades	5,8	miljoner.	Vidare	beviljade	banken	ytterligare	ett	
lån	på	4	miljoner	för	att	täcka	tillfälliga	likviditetsdippar	under	byggnationen.	Det	senare	lånet	
ska	vara	återbetalt	årsskiftet	2019/2020.		

FMJ	Shooting	Range	

FMJ	 Shooting	Range	AB	erhöll,	 i	 januari,	 bygglov	 för	 att	 anlägga	 skjutbana	 i	 bolagets	 hyrda	
lokaler	i	Solna.	Rivning	startades	omgående	och	byggnationen	beräknades	ta	cirka	2-3	månader	
och	beräknades	vara	klar	under	april	månad.	I	steg	ett	byggdes	en	kortbana	om	25	meter	för	
pistolskytte.	Steg	två	blir	två	långbanor,	om	cirka	60	respektive	80	meter,	för	bl.a.	gevärsskytte.	
Kortbanan	är	där	de	flesta	eventen	och	upplevelserna	hålls	medan	långbanan	riktar	sig	mer	till	
jägare	och	professionella	skyttar.		

Bolaget	har	under	perioden	tagit	in	1,4	miljoner	i	lån	från	Pick	Zinned,	Thunder	Consulting	samt	
Live	it.	Detta	för	att	färdigställa	byggnationen	av	skyttebanan.		

Väsentliga händelser efter periodens utgång 
Byggnationen	 av	 skjutbanan	 i	 FMJ	 Shooting	 Range	 är	 i	 det	 närmaste	 färdigställt	 och	
verksamheten	och	kommer	att	öppna	upp	kortbanan	den	15	maj.		Vidare	invigdes	vindtunneln	
i	Göteborg	den	29	april.		

Styrelsen	har	beslutat	att	kalla	till	extra	bolagsstämma	den	11	juni.	Detta	för	att	besluta	om	
emission	 att	 ta	 in	 ytterligare	 kapital	 till	 att	 färdigställa	 de	 sista	 momenten	 gällande	
byggnationen	i	Göteborg.	
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Redovisningsprinciper	
Bodyflight	 tillämpar	 årsredovisningslagen	 och	 Bokföringsnämndens	 allmänna	 råd	 BFNAR	
2012:1	Årsredovisning	och	koncernredovisning	(K3).	

Det	 inflöde	av	ekonomiska	 fördelar	som	företaget	erhållit	eller	kommer	att	erhålla	 för	egen	
räkning	 redovisas	 som	 intäkt.	 Intäkter	 värderas	 till	 verkliga	 värdet	 av	det	 som	erhållits	 eller	
kommer	 att	 erhållas,	 med	 avdrag	 för	 rabatter.	 Intäkterna	 redovisas	 i	 samband	 med	 att	
upplevelsen	nyttjas.	

Försäljning	av	presentkort	redovisas	som	ett	förskott	från	kund	och	intäktsförs	i	samband	med	
att	presentkortet	nyttjas.	Den	del	 av	presentkortsförsäljningen	 som	bedöms	ej	bli	 utnyttjad	
(non	 usage)	 intäktsförs	 direkt	 vid	 försäljningstillfället.	 Den	 del	 som	 ej	 bedöms	 bli	 utnyttjad	
intäktsförs	baserat	på	historisk	statistik.	

Moderbolaget 
Moderbolaget	 är	 ett	 holdingbolag	 där	 ingen	 verksamhet	 sker.	 Moderbolagets	 resultat	 och	
ställning	 saknar	 betydelse	 för	 bedömningen	 av	 koncernens	 resultat	 och	 ställning	 varvid	
moderbolaget	ej	presenteras	i	delårsrapporten.	
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Resultaträkning	
Belopp	i	TKR	 2019-01-01 2018-04-04 

2019-03-31 2018-12-31* 
Rörelsens intäkter	

Nettoomsättning	 6	186	 18	700	
Övriga	rörelseintäkter	 10	 6	

Summa	intäkter	 6	196	 18	706	

Rörelsens kostnader	
Direkta	kostnader	 -286 -1	241

Övriga	externa	kostnader	 -2	581 -8	529
Personalkostnader	 -2	479 -6	994

Avskrivningar	 -443 -1	309
Övriga	rörelsekostnader	 -68 -33

Summa	rörelsens	kostnader	 -5	857 -18	106

Rörelseresultat	 339 600	

Resultat från finansiella poster	
Ränteintäkter	och	liknande	resultatposter	 0	 0	
Räntekostnader	och	liknande	resultatposter	 -209 -430

Summa	resultat	från	finansiella	poster	 -209 -430

Resultat	före	skatt	 130	 170	

Aktuell	skatt	 -68 107	
Uppskjuten	skatt	 27 -241

Periodens	resultat	 89 36

*Koncernen	bildades	4	april	2018
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Balansräkning - koncern 

Tillgångar	

2019-03-31 2018-12-31 
Belopp	i	TKR	

Anläggningstillgångar 
Materiella	anläggningstillgångar	
Nedlagda	utgifter	på	annans	fastighet	 21	117	 20	007	

Maskiner	o	tekn	anläggningar	 7	006	 7	115	
Inventarier,	verktyg	och	installationer	 17	267	 17	228	

Pågående	nyanläggning	 50	989	 35	805	

Summa	materiella	anläggningstillgångar	 96	379	 80	155	

Finansiella	anläggningstillgångar	
Uppskjuten	skattefordran	 445	 445	
Andra	långfristiga	fordringar	 17	 17	

Summa	finansiella	anläggningstillgångar	 462	 462	

Summa	anläggningstillgångar	 96	841	 80	617	

Omsättningstillgångar	
Varulager	m	m	
Färdiga	varor	och	handelsvaror	 119	 119	

Förskott	till	leverantörer	 25	 0	

Summa	varulager	m.m.	 144	 119	

Kortfristiga	fordringar	
Kundfordringar	 1	080	 1	167	
Skattefordringar	 102	 0	

Övriga	fordringar	 2	108	 1	494	
Förutbetalda	kostnader	och	upplupna	intäkter	 1	068	 1	393	

Summa	kortfristiga	fordringar	 4	358	 4	054	

Kassa	och	bank	 6	231	 4	474	

Summa	omsättningstillgångar	 10	733	 8	647	

Summa	tillgångar	 107	574	 89	264	
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Balansräkning - koncern, fortsättning 

Eget kapital och skulder  

2019-03-31 2018-12-31 
Belopp	i	TKR	

Eget kapital och skulder 
Eget	kapital	
Aktiekapital	 1	000	 1	000	

Balanserat	resultat	inkl.	årets	resultat	 52	992	 52	836	

Minoritetsintresse	 26	 39	

Summa	eget	kapital	 54	018	 53	875	

Avsättningar	
Avsättning	för	uppskjuten	skatt	 6	027	 6	039	

Långfristiga skulder	
Övriga	skulder	till	kreditinstitut	 16	767	 11	574	
Övriga	långfristiga	skulder	 6	900	 100	

Summa	långfristiga	skulder	 23	667	 11	674	

Kortfristiga skulder	
Skulder	till	kreditinstitut	 4	096	 4	106	
Förskott	från	kunder	 7	888	 6	676	

Leverantörsskulder	 9	054	 3	787	
Skatteskulder	 0	 312	

Övriga	kortfristiga	skulder	 394	 230	
Upplupna	kostnader	och	förutbetalda	intäkter	 2	430	 2	565	

Summa	kortfristiga	skulder	 23	862	 17	676	

Summa	eget	kapital	och	skulder	 107	574	 89	264	

Ställda	säkerheter	
Företagsinteckningar	 18	550	 18	550	
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Resultaträkning - moderbolag 
Belopp	i	TKR	 2019-01-01 2018-04-04 

2019-03-31 2018-12-31 
Rörelsens intäkter 

Nettoomsättning	 0	 0	
Övriga	rörelseintäkter	 0	 0	

Summa	intäkter	 0	 0	

Rörelsens kostnader 
Direkta	kostnader	 0	 0	
Övriga	externa	kostnader	 -129 -1	192

Personalkostnader	 0	 0	
Avskrivningar	 0	 0	

Övriga	rörelsekostnader	 0	 0	

Summa	rörelsens	kostnader	 -129 -1	192

Rörelseresultat	 -129 -1	192

Resultat från finansiella poster 
Ränteintäkter	och	liknande	resultatposter	 0	 0	
Räntekostnader	och	liknande	resultatposter	 0	 0	

Summa	resultat	från	finansiella	poster	 0	 0	

Resultat	före	skatt	 -129 -1	192

Aktuell	skatt	 0	 0	
Uppskjuten	skatt	 0	 250	

Periodens	resultat	 -129 -942
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Balansräkning - moderbolag 

Tillgångar	

2019-03-31 2018-12-31 
Belopp	i	TKR	

Anläggningstillgångar	
Materiella	anläggningstillgångar	
Nedlagda	utgifter	på	annans	fastighet	 0	 0	

Maskiner	o	tekn	anläggningar	 0	 0	
Inventarier,	verktyg	och	installationer	 0	 0	

Pågående	nyanläggning	 0	 0	

Summa	materiella	anläggningstillgångar	 0	 0	

Finansiella	anläggningstillgångar	
Andelar	i	koncernföretag	 30	000	 30	000	
Uppskjuten	skattefordran	 445	 445	

Andra	långfristiga	fordringar	 23	357	 23	357	

Summa	finansiella	anläggningstillgångar	 53	802	 53	802	

Summa	anläggningstillgångar	 53	802	 53	802	

Omsättningstillgångar	
Varulager	m	m	
Färdiga	varor	och	handelsvaror	 0	 0	
Förskott	till	leverantörer	 0	 0	

Summa	varulager	m.m.	 0	 0	

Kortfristiga	fordringar	
Kundfordringar	 0	 0	

Skattefordringar	 0	 0	
Övriga	fordringar	 75	 0	

Förutbetalda	kostnader	och	upplupna	intäkter	 75	 120	

Summa	kortfristiga	fordringar	 150	 120	

Kassa	och	bank	 59	 143	

Summa	omsättningstillgångar	 209	 263	

Summa	tillgångar	 54	011	 54	065	
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Balansräkning - moderbolag, fortsättning 

Eget kapital och skulder 

2019-03-31 2018-12-31 
Belopp	i	TKR	

Eget kapital och skulder	
Eget	kapital	
Aktiekapital	 1	000	 1	000	

Överkursfond	 53	967	 53	967	
Balanserat	resultat	inkl.	årets	resultat	 -1	071 -942

Summa	eget	kapital	 53	896	 54	025	

Avsättningar	
Avsättning	för	uppskjuten	skatt	 0	 0	

Långfristiga skulder	
Övriga	skulder	till	kreditinstitut	 0	 0	

Övriga	långfristiga	skulder	 0	 0	

Summa	långfristiga	skulder	 0	 0	

Kortfristiga skulder	
Skulder	till	kreditinstitut	 0	 0	

Förskott	från	kunder	 0	 0	
Leverantörsskulder	 75	 0	

Skatteskulder	 0	 0	
Övriga	kortfristiga	skulder	 0	 0	

Upplupna	kostnader	och	förutbetalda	intäkter	 40	 40	

Summa	kortfristiga	skulder	 115	 40	

Summa	eget	kapital	och	skulder	 54	011	 54	065	

Ställda	säkerheter	
Företagsinteckningar	 10	500	 10	500	
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Rapportkalender 2019 
• Halvårsrapport	perioden	januari	-	juni	2019, 28	augusti	2019
• Kvartalsrapport	perioden	juli	-	september	2019, 28	november	2019
• Bokslutskommuniké	perioden	januari	–	december	2019, 28	februari	2020




