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Nettoomsättningen uppgick till 16,4 (9,8) MSEK
Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till -12,7 (-10,1) MSEK
Resultat efter skatt var -16,3 (-12,7) MSEK
Orderstocken uppgick till 20,2 (16,7) MSEK
Orderingången uppgick till 18,8 (14,4) MSEK
Resultat per aktie före utspädning var -0,96 (-0,80) SEK
Soliditeten var 65 % (57 %)
Likvida medel uppgick till 20 812 kSEK (10 596 kSEK)
Vid slutet av perioden uppgick antalet anställda till 28 (21)
C-RAD har tecknat ett samarbets- och distributionsavtal med ScandiDos för den
nordamerikanska marknaden
Försäljningsorganisationen förstärks i DACH och USA
Försäljningsframgång med nya laserprodukter i Malaysia
Order på Catalyst- och Sentinelsystem på USA-marknaden
C-RAD skrev under avtal om förvärv på 29 procent av det belgiska företaget Cyrpa
International SPRL med dotterbolag och erhöll en option på återstående 71 procent
Förvärvet av Cyrpa finansieras genom en företrädesemission
Elekta och C-RAD tecknade ett utvecklings- och distributionsavtal för andningsstyrd
strålbehandling
Avtal undertecknades med Cablon Medical för utveckling och försäljning av en kombinerad
lösning för dosimetri och EPID. Cablon Medical kommer samtidigt att sälja GEMinisystemet
till kunder i Benelux-länderna.

Väsentliga händelser efter periodens utgång





Tim Thurn utnämndes till VD för C-RAD AB
Framgångsrik testning av Catalyst Gating Interface
Första ordern på det nyutvecklade C-RAD/Cyrpa-Systemet
God klinisk bildkvalitet på bröstregionen med GEMini-detektorn

Kommentar från Tim Thurn, VD i C-RAD AB:
Första halvåret 2013 visade en positiv utveckling för verksamheten. Vi ökade orderingången med
30 procent och omsättningen med 70 procent jämfört med samma period förra året. Den positiva
trenden har fortsatt i innevarande kvartal.
Ökningen i kostnader förklaras främst av tre orsaker. Investeringen i det fransk/belgiska bolaget
Cyrpa, kostnaderna med anledning av byte av lista till NASDAQOMX Nordic Small Cap och den
strategiska expansionen av koncernen.
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Den nyligen utvecklade versionen av Gemini-detektorn visar goda resultat för kliniska bilder på
bröstregionen. Effektiviteten av de implementerade förändringarna har kunnat visas. Kvaliteten på
de kliniska bilderna på bäckenregionen kräver emellertid vidare förfining.
C-RAD har tagit viktiga steg under innevarande år för att utveckla organisationen mot en
framgångsrik framtid:






Med investeringen i Cyrpa erbjuder C-RAD ett brett produktspektrum och får en mer effektiv
försäljningsorganisation. De första orderna har inkommit inom fyra månader efter
investeringen. Viktigt för organisationen är också synergierna mellan de två produkterna. En
gemensam mjukvaruplattform har utvecklats för att svara mot kundernas behov av förenkling
och optimering av arbetsflödet. Kombinationen av de båda produktlinjerna gör C-RAD till en
ännu mer attraktiv partner för slutkunder och OEM partners.
Marknaden har visat att C-RADs produktlinje är attraktiv och fullt accepterad av klinikerna.
Fokus har därför varit att utöka närvaron på huvudmarknaderna. C-RAD ökade
försäljningsstyrkan i USA genom nyanställningar och det strategiska partnerskapet med
ScandiDos. Nu är båda bolagen tillsammans representerade med sju personer för försäljning
och support vilket möjliggör C-RAD att vara närmare kunden. Försäljningen i USA ökar sakta
efter ett svagt 2012.
Samarbetet med Elekta löper enligt plan. En viktig milstolpe var den framgångsrika testningen
i Kuopio. Nästa steg kommer att vara den gemensamma valideringen. Alla nödvändiga steg har
planerats och kommer att genomföras genom nära samarbete mellan
C-RAD och Elekta. Efter den framgångsrika valideringen kommer Catalyst och Sentinel att bli
listade i Elektas ”price book”. Gating-gränssnittet från Elekta har redan släppts.

Jag ser fram emot ett framgångsrikt andra halvår 2013.
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C-RADs lösningar är speciellt utvecklade för de
avancerade behandlingsmetoderna inom
strålterapi.

C-RAD AB (publ)
Halvårsrapport

Moderbolaget C-RAD ABs B-aktie listades på
Aktietorget juli 2007. Den 15 februari 2010
godkändes C-RAD för upptagande till handel
på NASDAQ OMX First North Premier. Första
dag för handel med C-RADs B-aktie på First
North Premier var i mars 2010. Erik Penser
Bankaktiebolag har från och med augusti 2012
utsetts till C-RADs Certified Adviser.

1 januari - 30 juni 2013
Siffror inom parentes avser motsvarande
period föregående år.
Styrelsen och verkställande direktören för
C-RAD AB (publ) får härmed avge
halvårsrapport för perioden 1 januari – 30 juni
2013.

Väsentliga händelser under perioden

Företaget



C-RAD utvecklar nya innovativa lösningar för
användning inom avancerad strålbehandling.
Gruppen tillhandahåller produkter och system
för positionering, tumörlokalisering och
strålbehandling. Slutkunder är
strålbehandlingskliniker över hela världen.
All produktutveckling sker i tre helägda
dotterbolag, C-RAD Positioning AB, C-RAD
Imaging AB och C-RAD Innovation AB. C-RAD
Imaging AB är placerat i Östersund medan de
övriga företagen har sin verksamhet i Uppsala.
Gruppen består även av två helägda säljbolag:
C-RAD Inc., beläget i Florida, med fokus på den
nordamerikanska marknaden samt C-RAD
GmbH med säte i Berlin och fokus på DACH
regionen. C-RAD WOFE är under bildande och
har säte i Shanghai, Kina. De utländska
dotterbolagen bedriver ingen egen utveckling.



Totalt är 28 personer för närvarande anställda
i företagen.
C-Rad har ett ägande i det belgiska företaget
Cyrpa International SPRL som har dotterbolag
i Frankrike och USA.



Verksamheterna i C-RAD AB har sitt ursprung i
forskning och utveckling från Karolinska
Institutet i Solna och Kungliga Tekniska
Högskolan i Stockholm. Avknoppningarna
genomfördes under perioden 2001 till 2004.
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C-RAD tecknade ett samarbetsavtal med
bolaget ScandiDos från Uppsala som
innebär en sammanslagning av
försäljningsresurserna på den viktiga
nordamerikanska marknaden. Båda
bolagen arbetar inom området strålterapi
och bidrar med sina produkter till
förbättrad kvalitet och precision vid
cancerbehandling. Avsikten med det
strategiska partnerskapet är att öka
närvaron hos kunderna, utnyttja synergier
och därigenom öka effektiviteten i
försäljningsarbetet.
C-RAD fortsatte att investera i den direkta
försäljningsorganisationen på
huvudmarknaderna USA och DACH. I USA
har Matthew Kelly anställts som
områdesförsäljningschef. Han är
stationerad i San Francisco och bearbetar
strålterapikliniker på västkusten med
försäljning av C-RADs och ScandiDos’
produktportföljer. Matthew har lång
erfarenhet av försäljning av produkter för
positionering av patienter inom
strålterapiområdet.
För de tysktalande länderna har en ny
försäljningschef anställts. Franco Canestri
är stationerad i den ekonomiskt viktiga
södra delen av Tyskland. Han säljer
C-RADs och Cyrpas produktportföljer i
regionen Tyskland, Österrike och Schweiz
till kliniker men även till strategiska
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partners såsom företag som säljer linac
och CT.
Som en del av investeringen i Cyrpa har de
båda företagens försäljningsorganisationer slagits samman.
Existerande försäljningskanaler och avtal
med distributörer har modifierats och
därmed har försäljningsnätverket utökats
för båda parter. Som ett första resultat
sålde C-RAD ett Cyrpasystem till Malaysia
för virtuell simulering i CT-rum. Leverans
och installation kommer att äga rum
under tredje kvartalet.
För att kunna bygga ut och stärka den
egna säljorganisationen krävs en
breddning av produktprogrammet.
C-RAD tecknade ett avtal om att förvärva
det belgiska bolaget Cyrpa International
SPRL. C-RAD har i ett första skede
förvärvat 29 procent av bolagets aktier
och har en option att förvärva resterande
71 procent under 2016. Tillverkningen av
Cyrpas produkter har under våren flyttats
till C-RADs huvudkontor i Uppsala.
Cyrpa har utvecklat och introducerat
nya innovativa produkter för virtuell
simulering och för användning vid
strålbehandlingen. Cyrpa är det enda
företaget med laser system, som kan
växlas mellan rött och grönt ljus.
Med produkten Smart Phantom kan
systemen kalibreras med en noggrannhet
på 0,1 mm. Kalibreringen görs på några få
minuter. Med nuvarande teknik från
konkurrenter är detta moment mycket
tidsödande och tar mycket tid för
personalen på strålbehandlingsklinikerna.
Genom att integrera de båda
produktprogrammen från C-RAD och
Cyrpa kommer vi att som enda företag
kunna erbjuda kompletta och nya
innovativa lösningar för användning både
vid datortomografen och vid den linjära
acceleratorn.
Förvärvet av minoritetsposten i Cyrpa
krävde ett kapitaltillskott. Under mars











2013 genomfördes en företrädesemission.
Denna tillsammans med utnyttjande av en
övertilldelningsoption och teckning av ett
nytt konvertibellån till Norrlandsfonden
inbringade 41,6 MSEK efter
emissionskostnader.
Elekta och C-RAD har skrivit under ett
försäljnings- och distributionsavtal. Elekta
kommer att sälja C-RADs Catalystsystem
för andningsstyrd strålbehandling för
användning inom strålterapi.
Andningsstyrd strålbehandling används
ofta när tumörvolymen är nära
hjärtmuskeln och det därmed föreligger
hög risk för strålskador på detta organ.
IBA har för 2013 lagt en ramorder på 6,2
MSEK för leverans av dioddetektorer.
Dessa används för kvalitetskontroll och invivo dosimetri på strålterapiklinikerna.
C-RAD har utvecklat ett interface för
kommunikation med General Electrics
datortomografer. Utveckling och
validering är avslutad under andra
kvartalet.
Ett avtal har undertecknats med det
holländska företaget Cablon Medical.
C-RAD kommer att på licensbasis sälja
Cablon Medicals programvara för
dosimetritillämpningar. Samtidigt får
Cablon Medical rätten att sälja GEMini till
kunder i Beneluxländerna.
Elekta i Kina har ackumulerat placerat
order på sex Sentinelsystem. I och med att
Sentinel blir godkänt enligt SFDA kommer
Elekta att standardmässigt erbjuda
Sentinel med sitt Axessystem.
Godkännandet beräknas föreligga under
andra halvåret 2013. Via C-RADs
verksamhet i Shanghai har två
Catalystsystem beställts.
Väsentliga händelser efter perioden



4 (13)

Tim Thurn har utnämnts till VD för
C-RAD AB. Tim Thurn anställdes i C-RAD
koncernen i maj 2011. Sedan dess har han
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varit ansvarig för verksamheten och
strategin för C-RAD Positioning AB. Före
sin anställning på C-RAD Positioning AB
ansvarade han för försäljningsaktiviteterna inom EMEA för det tyska
bolaget LAP. Under de senaste sex åren
har han arbetat inom strålterapiområdet
med fokus på patientpositionering.
C-RAD fick viktiga order på Catalyst- och
Sentinelsystem på USA-marknaden.
Leveranser och installationer är planerade
till tredje och fjärde kvartalet.
Erling Tomasson har blivit utnämnd till
CFO. Erling Tomasson arbetade på
Deloitte mellan 2000 och 2012. 2007 blev
Erling partner i Deloitte Iceland. Han har
en bred kunskap inom redovisning och
finansiering och under sin tid på Deloitte
var han ansvarig för både IFRS Service Line
och Transaction Service Line inom
Financial Advisory. Erling anställdes av
C-Rad i augusti.
Framgångsrika tester av Catalyst Gating.
Gränssnittet mot Elekta Gating har
implementerats i Catalystsystemet. Den
första uppsättningen av C-RAD Catalyst
tillsammans med en Elekta Linac i Europa
blev installerad vid universitetssjukhuset i
Kuopio Finland. C-RAD utförde
framgångsrikt testerna av
implementeringen av Elektas Gating
interface.
Det första systemet med den unika
produktkombinationen för 4D
bildbehandling och virtuell simulering
baserad på C-RADs mjukvaruplattform har
sålts av TecnoSan till ett sjukhus i Bolzano.
Samma kund har också köpt ett Catalyst
för behandlingsrummet. Installationen har
ägt rum i augusti.
Nya tester med GEMini-Detektorn har
framgångsrikt utförts i Salzburg. Kliniska
bilder visar att de förändringar av
hårdvaran som införts leder till en
förbättrad bildkvalitet. Här kan vi visa en
konkurrenskraftig bildkvalitet men bilder

på bäckenregionen fordrar däremot
ytterligare modifiering av detektorn. De
nödvändiga förändringarna är definierade
och kommer att införas och därefter
valideras i Salzburg. Resultaten väntas i
kvartal fyra.
Finansiell utveckling januari till juni 2013
Koncernens nettoomsättning uppgick till
16,4 (9,8) kSEK under första halvåret vilket
är en förbättring med cirka 68 procent
jämfört med samma period föregående år.
Rörelseresultatet uppgick till -15,8 (-12,4)
kSEK och periodens resultat till
-16,5 (-12,7) kSEK. Övriga externa
kostnader ökade med 4,4 MSEK från
föregående år och ökningen beror
huvudsakligen på kostnader för
investeringen i Cyrpa International SPRL,
kostnader med anledning av byte av lista
till NASDAQOMX Nordic Small Cap och
den strategiska expansionen av
koncernen.
Koncernens likvida medel uppgick per 30
juni till 20 812 (10 596) kSEK och
periodens kassaflöde var 12 851 (-14 004)
kSEK. Emissionslikviden inklusive
konvertibellånet från Norrlandsfonden
utbetalades 41,6 MSEK. Förvärvet av en
minoritetspost i Cyrpa medförde ett
kassaflöde från investeringsverksamheten
på -9 MSEK.
Bolaget hade under rapportperioden
avskrivningar på aktiverad utveckling i
koncernen om 2 264 (2 313) kSEK. Totalt
för koncernen aktiverades 80 (204) kSEK
avseende arbete för egen utveckling. De
totala investeringarna i balanserade
utgifter uppgick till 10 990 (16 204) kSEK.

Koncernens egna kapital uppgick till
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39 082 (23 195) kSEK och soliditeten till
65 (57) procent.

patentkostnader i C-RAD Innovation AB.
Skulle C-RADs marknadsplacering av
Sentinel och Catalyst misslyckas kan
bolaget tvingas skriva ner delar av eller
hela andelen av aktiverade
utvecklingskostnader.

Finansiell utveckling under andra
kvartalet
Omsättningen uppgick till 7 764 (7 232)
kSEK, en ökning med 7 procent jämfört
med samma period föregående år.
Rörelseresultatet uppgick till
- 9 953 (-5 405) kSEK och kassaflödet var
17 508 (-5 215) kSEK.

Personal
Antalet anställda i koncernen uppgick per
30 juni till 28 (21) personer.
Transaktion med närstående
Scandiflash AB tillverkar och slutmonterar
C-RAD-systemen Sentinel och Catalyst.
Erik Hedlund, styrelseledamot i C-RAD AB,
äger 30 % i Scandiflash AB.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
Bolagets balanserade utgifter för
utveckling och patent uppgår till 11,0
MSEK, där 10,0 MSEK avser Sentinel och
Catalyst. Resterande 1 MSEK avser
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Resultaträkningar koncernen
(Belopp i kSEK)

2013

2012

2013

2012

2012

2011

jan-jun

jan-jun

apr-jun

apr-Jun

jan-dec

jan-dec

16 374

9 760

7 764

7 232

25 776

14 910

80

204

0

32

591

5 825

0

247

0

230

2 393

3

-7 784

-5 501

-3 984

-3 703

-11 444

-8 042

Övriga externa kostnader

-10 230

-5 830

-5 757

-3 429

-13 196

-12 101

Personalkostnader

-11 025

-8 915

-6 332

-4 581

-17 622

-16 808

-3 034

-2 313

-1573

-1 132

-5 415

-25 584

-157

-94

-71

-54

-133

-307

-15 776

-12 442

-9 953

-5 405

-19 050

-42 104

Resultat från andelar i
intresseföretag

-42

-

-42

-

-

-

Finansiella intäkter och
kostnader

-436

-258

-340

-123

-339

-503

-16 254

-12 700

-10 335

-5 528

-19 389

-42 607

Skatt på årets resultat

-

-

-

-

-

-

PERIODENS RESULTAT

-16 254

-12 700

-10 335

-5 528

-19 389

-42 607

-212

2

-123

78

-119

91

-16 466

-12 698

-10 458

-5 450

-19 508

-42 516

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning
Aktiverat arbete för egen
räkning
Övriga rörelseintäkter
Rörelsens kostnader
Inköpta varor o tjänster

Avskrivningar
Övriga rörelsekostnader
Rörelseresultat

Resultat före skatt

Övrigt totalresultat
Differenser vid omräkning
av utlandsverksamheten
Periodens totalresultat
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Balansräkningar koncernen
(Belopp i kSEK)

2013
30 jun

2012
30 jun

2012
31 dec

2011
31dec

10 990

16 204

13 492

18 116

Materiella tillgångar

3 254

1 733

2 756

815

Finansiella tillgångar1

9 050

109

106

109

Varulager

5 995

4 698

3 139

4 031

Kortfristiga fordringar

9 551

7 541

10 670

6 532

Likvida medel

20 812

10 596

7 961

24 600

Summa tillgångar

59 652

40 881

38 124

54 203

Eget kapital

39 082

23 195

16 262

36 015

Långfristiga skulder

12 162

9 963

9 295

9 859

Kortfristiga skulder

8 408

7 723

12 567

8 329

59 652

40 881

38 124

54 203

Tillgångar
Immateriella tillgångar

Eget kapital och skulder

Summa eget kapital och skulder
1I

posten finansiella anläggningstillgångar ingår andelar i intressebolag med 8,9 MSEK. Innehavet avser 29 procent i det
belgiska bolaget Cyrpa International SPRL som förvärvades av C-RAD i mars 2013. En preliminär förvärvskalkyl har
upprättats vilken ligger till grund för redovisningen i rapporten och en slutlig förvärvskalkyl kommer att fastställas under
2013 efter närmare analys av förvärvet.
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Nyckeltal

2013
30 jun

2012
30 jun

2012
31 dec

2011
31 dec

Antal aktier

19 363 623

15 868 820

15 868 820

15 868 820

Genomsnittligt antal aktier

16 897 845

15 868 820

15 868 820

15 868 820

Genomsnittligt antal aktier efter utspädning

18 502 053

17 473 028

17 473 028

16 986 428

1 604 208

1 604 208

1 604 208

1 117 608

Soliditet

65 %

57 %

43 %

66 %

Resultat per aktie före utspädning

-0,96

-0,80

-1,22

-2,68

Resultat per aktie efter utspädning

-0,88

-0,73

-1,11

-2,51

Eget kapital per aktie före utspädning

2,31

1,46

1,02

2,27

Eget kapital per aktie efter utspädning

2,11

1,33

0,93

2,12

Rörelsemarginal

Neg.

Neg.

Neg.

Neg.

Antal utestående optioner
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Rapportering av segment – koncernen
Koncernen har sedan 1 januari 2009 implementerat IFRS 8 Rörelsesegment. Koncernledningen har analyserat
den interna rapporteringen och fastställt att koncernens verksamhet styrs och utvärderas baserat på följande
segment:
- Positioning: Laserskanner för patientpositionering vid strålbehandling.
- Imaging: Detektorplatta för identifikation av en cancertumörs läge innan strålbehandling.
Dioddetektorer för användning inom dosimetri.
- Innovation: System för extern strålbehandling.

(Belopp i kSEK)
jan-jun
2013

jan-jun
2012

apr-jun
2013

apr-jun
2012

2012

2011

13 518
2 856
16 374

7 008
2 752
9 760

6 403
1 361
7 764

5 478
1 754
7 232

18 970
6 806
25 776

8 068
6 509
333
14 910

Bruttoresultat per
segment
Positioning
Imaging
Innovation
Summa

6 289
2 381
8 670

3 798
1 588
5 386

2 582
1 198
3 780

2 645
771
3 416

9 496
2 613
12 109

4 566
4 777
333
9 676

Kundfordringar
fördelade per segment
Positioning
Imaging
Innovation
Summa

5 311
1 324
6 635

3 160
1 554
4 714

5 311
1 324
6 635

3 160
1 554
4 714

5 107
1 759
6 866

1 851
2 210
0
4 061

Skandinavien
Europa
USA
Asien

11 312
3 175
612
1 275

3 452
5 547
0
761

4 074
1 960
455
1 275

2 444
4 027
0
761

10 745
13 051
1 154
826

3 093
9 086
2 462
269

Summa

16 374

9 760

7 764

7 232

25 776

14 910

Intäkter per segment
Positioning
Imaging
Innovation
Summa

Intäkter fördelade per
geografisk marknad
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Kassaflöden koncernen
(Belopp i kSEK)

2013

2012

2013

2012

2012

2011

jan-jun

jan-jun

apr-jun

apr-jun

jan-dec

jan-dec

-15 776

-12 442

-9 953

-5 405

-19 020

-42 104

3 369

2 313

2 377

1 132

5 566

25 583

-

-

-

-

-

-

-437

-258

-341

-123

-339

-503

-12 844

-10 387

-7 917

-4 396

-13 793

-17 024

-5 956

-2 298

-10 854

-1 779

692

-3 403

-18 800

-12 685

-18 771

-6 175

-13 101

-20 427

Kassaflöde
investeringsverksamheten

-9 910

-1 319

-282

960

-2 729

-6 078

Kassaflöde
finansieringsverksamheten

41 561

0

36 561

0

-809

31 729

Periodens kassaflöde

12 851

-14 004

17 508

-5 215

-16 639

5 224

7 961

24 600

3 304

15 811

24 600

19 376

20 812

10 596

20 812

10 596

7 961

24 600

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat
Justering för poster som inte ingår
i kassaflödet mm

Erhållen ränta
Erlagd ränta

Kassaflöde löpande verksamhet
före förändring rörelsekapital
Förändring i rörelsekapital
Kassaflöde från löpande
verksamheten

Likvida medel periodens början
Likvida medel periodens slut
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Halvårsrapport
Förändring i eget kapital koncernen
(Belopp i kSEK)

2013

2012

2013

2012

2012

2011

jan-jun

jan-jun

apr-jun

apr-jun

jan-dec

jan-dec

Ingående balans årets
början

16 262

36 015

10 215

28 706

36 015

48 117

Nyemission

41 938

-

41 938

-

32 136

Emissionsutgifter

-3 030

-

-2 735

-

-1 993

Teckningsoptioner
C-RAD AB

-

-

-

-

184

Eget kapital
konvertibellån

122

-120

122

-61

-244

87

Korrigering av
balanserat resultat
tidigare år

256

Summa transaktioner
med ägare

39 286

-120

39 325

-61

-244

30 414

Periodens totalresultat

-16 466

-12 700

-10 458

-5 450

-19 509

-42 516

Utgående balans vid
periodens slut

39 082

23 195

39 082

23 195

16 262

36 015

Redovisningsprinciper
Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med de International Financial Reporting Standards
(IFRS) utgivna av International Accounting Standards Board (IASB) samt tolkningsuttalanden från
International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) som har godkänts EGkommissionen för tillämpning inom EU.
Denna halvårsrapport är upprättad för koncernen i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering och
Årsredovisningslagen.
Nya redovisningsprinciper
Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med vad som framgår av årsredovisningen 2012,
utom vad gäller för ett antal mindre ändringar av befintliga standarder samt nya tolkningar, vilka har
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Halvårsrapport
trätt i kraft per 1 januari 2013. Dessa bedöms inte ha någon väsentlig effekt på koncernens resultat,
finansiella ställning eller upplysningar.
Kommande rapporttillfälle
Delårsrapport januari-september publiceras den 28 november 2013.
Halvårsrapporten ger en rättvisande översikt av koncernens verksamhet, ställning och resultat samt
beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som koncernen står inför. Rapporten har ej
granskats av bolagets revisor.

Uppsala 30 augusti 2013
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Styrelseordförande

Verkställande direktör

Erik Hedlund
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Styrelseledamot
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Peter Hamberg

Styrelseledamot

Styrelseledamot
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