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“Vi kan se att vi har fortsatt att öka våra intäkter
av SaaS-affären på egenutvecklad mjukvara mot
jämförande kvartal 2021 med 41 % och vår ARR
med 5 %.”

Jón Grétar Guðjónsson, VD

Finansiella
rapporter

Verksamheten
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Delårsrapport
Januari-mars 2022

9,8

15,7

41 %

Nettoomsättning

ARR

Återkommande intäkter (SaaS)

Q1 2022 (9,9 MSEK Q1 2021)

Q1 2022 (14,9 MSEK Q1 2021)

Q1 2022

MSEK

MSEK

Ökning jmf fg år

Kvartalet jan-mars 2022
•

Nettoomsättningen uppgick till 9,8 MSEK (9,9).

•

Återkommande intäkter för egenutvecklad

av ett strategiskt beslut att fokusera på
tillväxt för att bli en relevant aktör inom
säker digital kommunikation, vilket inneburit

mjukvara (SaaS) ökade med 1,1 MSEK till 3,8

kostnadsökningar.

MSEK (2,7).
•

Vid utgången av perioden uppgick de årligen

•

uppgick till -0,82 SEK respektive -0,80 SEK (-0,83

återkommande intäkterna, ARR, till 15,7 MSEK

respektive -0,63).

(14,9), en ökning med 5 %.
•

Resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till

•

Resultat efter skatt uppgick till -8,2 MSEK (-3,9).

•

Det ökade negativa resultatet är en konsekvens

Nyckeltal (KSEK)
Q1 2022

Q1 2021
2021-01-01
2021-03-31

9 801

9 875

3 766

2 680

ARR egenutvecklad mjukvara, KSEK

15 666

14 888

Resultat före avskrivningar (EBITDA), KSEK

-5 739

-2 849

Rörelseresultat (EBIT), KSEK

-8 166

-3 863

Periodens resultat efter skatt, KSEK

-8 183

-3 883

Soliditet, %

72,7%

15,5%

Resultat per aktie före utspädning, SEK

-0,82

-0,83

Resultat per aktie efter utspädning, SEK

-0,80

-0,63

34

24

Varav återkommande intäkter egenutvecklad
mjukvara (SaaS), KSEK

Antalet anställda vid periodens slut*

konsulter.

20 000

15 000

Antal aktier vid periodens slut

10 324 878

4 660 800

Genomsnittligt antal aktier före utspädning

10 324 878

4 964 323

Genomsnittligt antal aktier efter utspädning

10 618 311

6 122 100

* Inkluderar även konsulter

Antalet verksamma i bolaget uppgick vid

ARR - Egenutvecklad mjukvara (KSEK)

2022-01-01
2022-03-31

Nettoomsättning, KSEK

•

periodens utgång till 34 st (24), varav 8 st (6)

-5,7 MSEK (-2,8).

Compodium International AB (publ)
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Jón Grétar Guðjónsson

VD har ordet
Vi har nu stängt vårt första hela
kvartal som noterat bolag. Det har
varit en intensiv period och vi kan
se att trenden att arbeta på distans
är här för att stanna.

Behovet av en hybrid arbetsplats och
distansmöten fortsätter att öka i takt
med digitaliseringen. Den hybrida
arbetsplatsen ställer krav på alternativa
säkra kommunikationstjänster där vår
produktportfölj visar sig vara fortsatt
relevant. Dagligen arbetar vi med att se till
att nya kunder får tillgång till våra tjänster
både för Vidicue, säkra videomöten och
Tdialog, säkra meddelanden.
Vi kan se att vi har fortsatt att öka våra
intäkter av SaaS-affären på egenutvecklad
mjukvara mot jämförande kvartal 2021
med 41 % och vår ARR med 5 %. Antal
verksamma i bolaget har ökat från 24 första
kvartalet 2021, till 34, inklusive konsulter,
första kvartalet 2022. Vi ser en fortsatt
tillväxt inom offentlig sektor men har också
en stor tilltro till att utveckla produkter för
en bredare marknad där vi kan öppna nya
affärsmöjligheter.
Produktutveckling är en av de viktigaste
drivkrafterna för att stärka våra varumärken.
Vi fortsätter att aktivt investera i vårt team
och utveckla vår portfölj för att möta våra
kunders behov. För oss är det viktigt att
bygga upp vår förmåga inom bolaget för
att kunna ta Compodium till nästa fas. Här
har vi redan haft en stark start under årets
första kvartal. Vi har påbörjat aktiveringen
av våra första kunder som kommer att
använda SDK-ramverket genom TDialog,
en tjänst som vi fortsätter att utveckla för
att förbättra kommunikationen mellan
organisationer inom offentlig och privat
sektor som till exempel privata vårdaktörer

“Produktutveckling
är en av de
viktigaste
drivkrafterna
för att stärka
våra varumärken.”

Jón Grétar
Guðjónsson, VD
och apoteksbolag. Vi har ökat vår kundbas
med två regioner, ett kommunalförbund, sju
kommuner och två myndigheter. Parallellt
har vi förberett för att ansluta Ineras
kunder inom den tidigare nämnda vunna
upphandlingen.
För att se framåt mot nästa kvartal kommer
vi ha lanserat Vidicue 4.0 med ett flertal
nya funktioner samt förbättrat ljud och
visuell kvalitet. Vårt förstärkta partnerteam
har öppnat upp nya möjligheter med nya
partners där ett flertal nya produkter är
under utvärdering för att kunna möta upp
ett utökat kundbehov. Vi vill erbjuda alla
våra kollegor en hybrid arbetsplats och
öppna upp en hub i Stockholm för att öka
vår flexiblitet samt fördjupa samarbetet
mellan våra olika avdelningar. Alla insatser
med fokus på att underlätta för våra kunder
att kunna kommunicera på ett säkert sätt.
Det ska vara lätt att göra rätt.
Med dessa ord vill jag önska er en trevlig vår,

Jón Grétar Guðjónsson
VD, Compodium International AB
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Väsentliga händelser
första kvartalet 2022
Compodium vinner Ineras upphandling om videomötestjänst
I februari 2022 fick Compodium fortsatt förtroende att leverera videomötestjänsten
Digitalt Möte som tillhandahålls av Inera till sina ägare som utgörs av regioner,
kommuner och SKR. Affärsvärdet är 60 MSEK och avtalsperioden är tre år med option
på ytterligare två år. Digitalt Möte är Vidicue under Ineras varumärke och är en krypterad
videokommunikationslösning som uppfyller de säkerhetskrav som regioner och kommuner
ställer på möten där känsliga personuppgifter hanteras. Genom att följa GDPR samt
offentlighet- och sekretesslagen (OSL) elimineras risken för att obehöriga personer felaktigt
tar del av information.

Övriga händelser
första kvartalet 2022
Extra bolagsstämma
Vid den extra bolagsstämman i Compodium den 11 februari 2022 beslutades att styrelsen
ska uppgå till fem ledamöter. Till styrelseledamöter valdes Thorleif Jener, Malin Jonsson, Johan
Qviberg, Hosni Teque-Omeirat och Amit Walia. Thorleif Jener utsågs till styrelsens ordförande.

Compodium fortsätter växa i offentlig sektor
Compodium fortsätter att ha en stark tillväxt inom offentlig sektor och har skrivit avtal med
ytterligare 6 kommuner genom kommunalförbundet Göliska IT och Compodiums partner
Certezza, vilket meddelades den 14 mars 2022. Göliska IT är ett kommunalförbund som ägs av
Lidköping, Skara, Vara, Götene, Essunga och Grästorps kommuner och är de sex kommunernas
sammanslagna IT-avdelning. Göliska har valt att implementera Compodiums säkra meddelandeoch videomötestjänst som deras framtida säkra kommunikationsalternativ för samtliga sex
kommuner och för kommunalförbundet.

Compodium utser Jón Grétar Guðjónsson till tillförordnad VD
Styrelsen för Compodium utsåg den 24 mars 2022 Jón Grétar Guðjónsson till tillförordnad
VD för bolaget. Jón Grétar Guðjónsson kom till bolaget i november som CTO och tillträdde
sin nya tjänst som tillförordnad VD omgående.
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Kassaflöde och finansiell
ställning
Januari-mars 2022
Kassaflöde och likvida medel
Bolagets kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick under perioden till -4,3 MSEK
(1,5). Kassaflödet från investeringsverksamheten under perioden uppgick till -2,8 MSEK
(-0,7). Kassaflödet från finansieringsverksamheten under perioden uppgick till -0,2 MSEK
(4,1). Periodens kassaflöde uppgick till -7,2 MSEK (4,9) och likvida medel per den 31 mars
2022 till 51,3 MSEK (8,5).

Finansiell ställning
Bolagets balansomslutning uppgick per den 31 mars 2022 till 101,8 MSEK (29,9), varav
anläggningstillgångar uppgick till 36,6 MSEK (12,1) och omsättningstillgångar till 65,2 MSEK
(17,8). Bolagets kortfristiga skulder uppgick per den 31 mars 2022 till 23,7 MSEK (16,9)
och de långfristiga skulderna till 3,4 MSEK (8,3). Långfristiga och kortfristiga räntebärande
skulder uppgick till 0,5 MSEK (8,3) respektive 0,7 MSEK (2,2). Det egna kapitalet uppgick
till 73,6 MSEK (4,6) och soliditeten till 72,7 % (15,5). Bolagets tillgängliga likviditet, inklusive
kreditfaciliteter, uppgick per balansdagen till 51,8 MSEK (9,0).
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Verksamhetsbeskrivning
Compodium är ett teknikföretag grundat 1997 verksamt inom digital kommunikation. Bolaget
utgörs av två affärsområden, säker digital kommunikation och Enterprise. Affärsområdet
Enterprise erbjuder en helhetslösning för implementation av videokonferenser. Compodiums
säkra kommunikationsplattform erbjuder tjänster med stark autentisering för att säkerställa
de regulatoriska krav som finns för känsliga personuppgifter. Fler än 100 kommuner,
regioner och privata företag använder idag Compodiums säkra kommunikationsplattform
med tjänsterna Vidicue och TDialog. Tjänsterna gör det möjligt och enkelt för våra kunder
att skapa tillgänglighet online, långsiktiga relationer och framgångsrika affärer, utan att dela
sekretessbelagd information med obehöriga individer eller tredje land. Försäljningen av
bolagets egenutvecklade mjukvara sker via så kallad partnerförsäljning. De egenutvecklade
mjukvarorna erbjuds både under eget varumärke och under vissa återförsäljares varumärken,
så kallad ”white label”, enligt tabellen nedan:
Partner

Inera

Tieto Evry

Telia

Atea

Admentum

Certezza

Varumärke

Digitalt möte

Vidicue

Telia Säkert
Videmöte

Atea Säkra
Möten

Admentum
Connect

TDialog

Vidicue:
Säkra videomöten
Compodiums tjänst för säkra
videomöten är en krypterad
videokommunikationslösning som
tryggar möten med känslig information
och sekretessbelagda uppgifter.
Vidicue har utformats från grunden till
att vara så ogenomträngligt för attack
och så fri från sårbarhet som möjligt.
Kryptering
All kommunikation är punkt-till-punktkrypterad.
Autentisering
Alla deltagare autentiseras via
inloggningsmetoder såsom BankID,
SITHS, FrejaID+ eller OTP, så att bara
tillåtna deltagare kan ansluta till mötet.
Svenska servrar
Tjänsten är uppsatt i vårt egna
svenska moln, vilket innebär att ingen
information delas med tredje land.

GDPR & OSL
Tjänsten stödjer de krav som finns kring
regulatorisk följsamhet som GDPR och
OSL (offentlighet- och sekretesslagen).
Lobby
Vidicue tillhandahåller unika, digitala
väntrum där mötesadministratörerna
enkelt kan hantera samtalsflödet
samtidigt som det garanteras att ingen
obehörig kan ta sig in i pågående möte.
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TDialog:
Säkra meddelanden
Compodiums tjänst för säkra
meddelanden, TDialog, löser
problemet med säkra meddelanden
internt, till andra organisationer och
till enskilda personer. Med TDialog kan
organisationer skicka meddelanden
med känslig information på ett säkert
och lagenligt sätt.
Federerad inloggning
Plattformen har stöd för alla typer av
inloggningsmetoder som möjliggör
meddelandebyte med andra
organisationer.
Privacy by design
Användarna väljer själva hur länge
gamla meddelanden och inaktiva
användare ska sparas med automatisk
rensning.

Autentisering
Alla användare autentiseras med olika
typer av identifieringsmetoder, såsom
BankID, SITHS eller one time password.
Kontroll över informationen
Ni har full kontroll över personuppgifter
och känslig information.
Fler funktioner i tjänsten:
• Skicka SDK-meddelanden
• Virtuell fax
• Elektronisk signering
• Visselblåsarfunktion
• Skicka fysiska brev

Enterprise

Tjänster inom Enterprise:

Affärsområdet Enterprise riktar sig
mot större börsnoterade och globala
organisationer med vanligtvis fler än
1000 anställda. Enterprise består av en
kombination av hårdvara, supportavtal
och professionella konsulttjänster
vilket innebär långa försäljningscykler.
De tekniska lösningarna inom
videokonferens som Compodium
tillhandahåller kräver utbildning,
integration och kundsupport.
Compodium bistår således med
skräddarsydda lösningar för stora
organisationer vilket inkluderar både
hårdvara och tredjepartsmjukvara.

Compodium Go Adoption Services
Ett konsultpaket som genom utbildning
påskyndar bästa praxis för digitala
möten mellan kundorganisationer för
att ge verkligt affärsvärde.
Compodium Go Migration Services
Ett konsultpaket som gör det möjligt
för organisationer att migrera från en
befintlig videolösning till en ny
leverantör och ny tekniklösning.
Compodium Go Platinum Services
Ett konsultpaket där Compodium
projektleder den tekniska utvecklingen
av videokonferenslösningar för stora
organisationer.
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Övriga upplysningar
Delårsrapporten har upprättats i

Väsentliga risker och
osäkerhetsfaktorer

enlighet med årsredovisningslagen

Riskerna i bolagets verksamhet kan generellt

och BFNAR 2012:1 Årsredovisning

delas in i risker relaterade till marknaden

och koncernredovisning (K3).

och omvärlden, finansiella risker och

Redovisningsprinciperna är oförändrade

risker relaterade till verksamheten. Risker

jämfört med årsredovisningen för 2021.

och osäkerhetsfaktorer finns beskrivna i

Väsentliga upplysningar kan finnas i hela

2021 års årsredovisning sid 15-16. Ingen

dokumentet och inte endast i de formella

avgörande förändring av väsentliga risker

finansiella rapporterna.

eller osäkerhetsfaktorer har skett under

Redovisningsprinciper

perioden.

Tilläggsupplysningar
Föreliggande delårsrapport har inte varit
föremål för granskning av bolagets revisorer.
Delårsrapporten är upprättad i svenska
kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges,
redovisas alla belopp i tusental svenska
kronor, KSEK. Uppgifter inom parentes avser
föregående år.

Organisation och
medarbetare
Antalet verksamma i bolaget uppgick vid
periodens utgång till 34 medarbetare (24),
inklusive konsulter.

Årsstämma 2022
Årsstämma hålls på Elite Stadshotellet Luleå,
Storgatan 15, Luleå den 8 juni 2022 klockan
10.00.

Händelser efter
balansdagen
Inga händelser efter balansdagen har
inträffat i bolaget, vilka i väsentliga
avseenden påverkar bedömningen av den
finansiella informationen i denna rapport.

Närståendetransaktioner
Under perioden har transaktioner med
närstående skett till marknadsmässiga
villkor.
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Finansiella rapporter
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Resultaträkning i sammandrag (KSEK)
Q1 2022

Q1 2021

2022-01-01
2022-03-31

2021-01-01
2021-03-31

Nettoomsättning

9 801

9 875

Aktiverat arbete för egen räkning

2 472

1 069

43

0

12 316

10 944

Handelsvaror

-6 305

-5 510

Övriga externa kostnader

-4 904

-3 862

Personalkostnader

-7 138

-4 665

Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar

-2 427

-1 014

292

244

-20 482

-14 807

-8 166

-3 863

0

75

14

5

Räntekostnader och liknande resultatposter

-31

-99

Summa resultat från finansiella poster

-17

-19

Resultat efter finansiella poster

-8 183

-3 882

Resultat före skatt

-8 183

-3 882

0

0

-8 183

-3 882

Resultat per aktie före utspädning, SEK

-0,82

-0,83

Resultat per aktie efter utspädning, SEK

-0,80

-0,63

Antal utestående aktier vid periodens utgång (st)

10 324 878

4 660 800

Antal utestående aktier vid periodens utgång efter utspädning (st)

10 618 311

6 122 100

Genomsnittligt antal aktier före utspädning (st)

10 324 878

4 964 323

Genomsnittligt antal aktier efter utspädning (st)

10 618 311

6 122 100

Compodium International AB (publ)

INTÄKTER

Övriga rörelseintäkter
Summa intäkter
RÖRELSENS KOSTNADER

Övriga rörelsekostnader
Summa rörelsens kostnader
Rörelseresultat

RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER
Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

Skatt på årets resultat
Periodens resultat

Antal utestående aktier per 2021-12-31 var 10 324 878 st.
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Balansräkning i sammandrag (KSEK)
Q1 2022
2022-03-31

Q1 2021
2021-03-31

Helår 2021
2021-12-31

33 416

9 694

33 161

Materiella anläggningstillgångar

1 360

1 422

1 277

Finansiella anläggningstillgångar

1 843

937

1 813

Summa anläggningstillgångar

36 619

12 053

36 251

7 427

2 687

13 715

323

70

252

6 108

6 526

5 016

Kassa och bank

51 325

8 525

58 548

Summa omsättningstillgångar

65 183

17 808

77 531

101 802

29 861

113 782

Compodium International AB (publ)
TILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar

Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Summa tillgångar
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Balansräkning i sammandrag (KSEK)
Q1 2022
2022-03-31

Q1 2021
2021-03-31

Helår 2021
2021-12-31

3 442

1 800

3 442

17 912

8 685

16 610

Fri överkursfond

124 877

29 552

124 877

Balanserad vinst eller förlust inklusive periodens resultat

-72 679

-35 394

-63 194

73 552

4 643

81 735

640

0

640

Uppskjuten skatt

553

0

553

Summa avsättningar

553

0

553

512

8 349

675

Övriga skulder

2 840

0

2 840

Summa långfristiga skulder

3 352

8 349

3 515

653

2 153

653

4 591

2 611

8 838

723

104

651

3 768

1 949

4 937

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

13 970

10 052

12 260

Summa kortfristiga skulder

23 705

16 869

27 339

Summa skulder

27 610

25 218

31 407

101 802

29 861

113 782

Compodium International AB (publ)

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Aktiekapital
Reservfond och Fond för utvecklingsutgifter

Summa eget kapital
Obeskattade reserver
Avsättningar

Skulder
Långfristiga räntebärande skulder

Kortfristiga räntebärande skulder
Leverantörsskulder
Skatteskulder
Övriga skulder

Summa eget kapital och skulder
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Förändringar i eget kapital (KSEK)
Compodium
International AB (publ)
Eget kapital 2021-01-01

Aktiekapital

1 554

Fond för
utvecklingsutgifter

Reservfond

1

Förändring fond för
utvecklingsutgifter
Nyemission teckningsoptioner

8 464

Överkursfond

27 369

219

246

Balanserat
resultat

-22 877

Årets
resultat

-8 415

-219

6 096
0

2 183

Disposition enligt beslut av årets
stämma

Summa
eget kapital

2 429

-8 415

Periodens resultat

8 415

0

-3 883

-3 883

Eget kapital 2021-03-31

1 800

1

8 683

29 552

-31 511

-3 883

4 642

Eget kapital 2022-01-01

3 442

1

16 609

124 878

-39 882

-23 312

81 735

Förändring fond för
utvecklingsutgifter

1 302

-1 302

Disposition enligt beslut av årets
stämma

-23 312

Periodens resultat
Eget kapital 2022-03-31

3 442

1

17 911

124 878

-64 496

0

23 312

0

-8 183

-8 183

-8 183

73 551
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Kassaflödesanalys i sammandrag (KSEK)
Q1 2022
2022-03-31

Q1 2021
2021-03-31

-8 166

-3 863

2 427

1 014

-17

-95

71

47

5 125

9 546

Förändring av rörelseskulder

-3 706

-5 146

Kassaflöde från den löpande verksamheten

-4 266

1 503

-2 472

-1 069

Investeringar i materiella anläggningstillgångar

-293

-178

Investeringar i finansiella anläggningstillgångar

-30

576

Kassaflöde av investeringsverksamheten

-2 795

-671

Likvid nyemission

0

2 389

Upptagna lån

0

2 000

Amortering av lån

-163

-273

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

-163

4 116

Periodens kassaflöde

-7 224

4 948

Likvida medel vid periodens början

58 549

3 577

Likvida medel vid periodens slut

51 325

8 525

Compodium International AB (publ)

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Resultat före finansiella poster
Av- och nedskrivningar
Erhållen/erlagd ränta
Betalda skatter
Förändring av rörelsefordringar

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Investeringar i immateriella anläggningstillgångar

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

16

Alternativa nyckeltal
Compodiums rapportering innehåller ett antal nyckeltal, vilka används för
att beskriva verksamheten och öka jämförbarheten mellan perioder. Dessa
nyckeltal är inte definierade utifrån regelverket för K3, men överensstämmer
med hur bolagsledning och styrelse mäter och följer upp bolagets utveckling.

Nyckeltal

Definition

Motivering

ARR (Annual Recurring Revenue)

Periodens sista månads
återkommande SaaS-intäkter för
egnutvecklad mjukvara omräknade till
12 månader

Nyckeltalet indikerar förväntade
återkommande SaaS-intäkter under
kommande 12 månader och är ett
väsentligt nyckeltal för branschjämförelse

Återkommande intäkter (SaaS)

Intäkter av återkommande karaktär
från egenutvecklad mjukvara (Software
as a Service) under perioden

Nyckeltalet bedöms relevant då intäkterna
härrör från det verksamhetsområde som är
överordnat i bolagets strategi

Resultat före avskrivningar (EBITDA)

Rörelseresultat exklusive av- och
nedskrivningar på immateriella och
materiella anläggningstillgångar

Nyckeltalet bedöms relevant för att
utvärdera resultatet från den löpande
verksamheten

Rörelseresultat (EBIT)

Periodens resultat före finansiella
poster och skatt

Nyckeltalet bedöms relevant för att
utvärdera bolagets lönsamhet, oberoende
av hur verksamheten finansierats

Soliditet

Justerat eget kapital (eget kapital och
obeskattade reserver med avdrag
för uppskjuten skatt) i relation till
balansomslutningen

Relevant nyckeltal för att bedöma bolagets
förmåga att uppfylla sina finansiella
åtaganden, samt möjligheter till strategiska
investeringar och utdelning
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Publicering av finansiella rapporter
Finansiella rapporter publiceras på www.compodium.com/bolagsstamma-ochfinansiella-rapporter/.

Certified Adviser
Redeye AB (telefon +46 8 121 57 690 / certifiedadviser@redeye.se / www.redeye.se) är
bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market.

Kontaktinformation
Lin Nordström
Investor Relations/CMO
lin.nordstrom@compodium.com
+46 8 24 12 00

Compodium International AB (publ)
Västra Varvsgatan 31
SE-972 36 Luleå
www.compodium.com
+46 8 24 12 00
Org.nr. 556614-5826

Finansiell kalender
8
JUNI
2022
25
AUGUSTI
2022

ÅRSSTÄMMA 2022

DELÅRSRAPPORT Q2 2022

24
NOVEMBER

2022

DELÅRSRAPPORT Q3 2022
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Rapportens undertecknande
Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande
översikt av bolagets verksamhet, ställning och resultat.
Luleå den 24 maj 2022

Thorleif Jener

Johan Qviberg

Styrelseordförande

Styrelseledamot

Malin Jonsson

Amit Walia

Styrelseledamot

Styrelseledamot

Hosni Teque-Omeirat

Jón Grétar Guðjónsson

Styrelseledamot

Verkställande Direktör
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