PREMUNE AB (pubi)
STYRELSENS FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG
TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA
DEN 1 DECEMBER 2014

Bilaga 1
Förslag till beslut om nyemission av B-aktier
Styrelsen för Premune AB (pubi), org.nr. 556871-4777, föreslar att extra bolagsstämma skall besluta
om emission av 37 500 B-aktier i bolaget enligt följande:

(EJ

1.

Den totala ökningen av bolagets aktiekapital kommer att uppga till 30 000 kronor.

2.

Teckningskursen för aktierna är 0,80 kronor per B-aktie, vilket ger totalt 30 000 kronor när
samtliga B-aktier tecknas.

3.

Rätten att teckna B-aktierna skall tillkomma de personer och bolag som framgår av Bilaga la.

4.

Aktieteckning skall ske pa särskild teckningslista, Bilaga la, senast den 12december2014.
Styrelsen har rätt att förlänga teckningstiden.

5.

Betalning för tecknade B-aktier skall erläggas senast den 12 december 2014 med
apportegendom. Styrelsen har rätt att förlänga tiden för betalning.

6.

De nya B-aktierna medför rätt till utdelning för första gangen pa den avstämningsdag för
utdelning som infaller närmast efter det att de nya B-aktiema har registrerats hos
Bolagsverket.

7.

Beslutet förutsätter att extra bolagstämman beslutar att emittera B-aktier i enlighet med
Bilagorna 2-3.

8.

Styrelsen, eller den styrelsen anvisar, medges rätten att vidta de justeringar som må behövas i
samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

9.

Styrelsens redogörelse och revisorns yttrande enligt 13 kap. 6
Bilaga lb respektive Bilaga le.

10.

Styrelsens redogörelse och revisorns yttrande enligt 13 kap. 7-8
i Bilaga ld respektive Bilaga le.

§ aktiebolagslagen aterfinns i
§~ aktiebolagslagen aterfinns

Stämmans beslut enligt denna punkt är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst nio
tiondelar av saväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädda aktierna.
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Bilaga la till styrelsens förslag

Teckningslista
Undertecknad tecknar härmed 8-aktier i Premune AB (pubi), org.nr. 556871-4777, sedan extra bolagsstämman den 1 december 2014 beslutat att bolaget skall
utge 37 500 8-aktier. Bifogat är kopior av bolagsstämmoprotokollet, bolagsordningen samt styrelsens redogörelse och revisoms yttrande enligt
aktiebolagslagen 13 kap. 6-8 §~.

Tecknare

Org. nr/pers. nr.

Antal tecknade
B-aktier

För B-aktierna betalas totalt
med apportegendom (antal
aktier i Auremune AB)

Encubator Holding AB

5565 12-5860

9 972

23 469

Annika Bergström

811102-4926

5580

13133

GoldcuplOl94AB

556981-7611

4464

10506

Goldeup 10192 AB

556981-7595

4464

10506

Goldcup 10193 AB

556981-7603

4464

10506

Venture Solutions Korea AB

556872-2606

2 976

7 004

Jeppe Magnusson Consulting AB

556781-4800

1 860

4378

Vivien Lan Yang Swartz

820315-8269

744

1 751

Anna-Carin Lundell

7605 12-6262

744

1 751
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Underskrift

Goldeup 10228 AB

556983-7510

Goldeup 10201 AB

556982-5259

558

1 313

Goldcup 10202 AB

556982-5267

558

1 313

Forough Leila Nowrouzian

570404-1846

372

876

37 500

88 257

Totalt
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1 751

i

aga Ib till styrelsens ors ag

Styrelsens redogörelse enligt 13 kap. 6 § och 14 knprS-f aktiebolagsiagen om väsentliga
händelser
(Premune AB (publ), org.nr. 55687 1-4777)
Årsredovisning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 1januari —31 december2013 bifogas.
Följande händelser av väsentlig betydelse mr bolagets ställning har inträffat efter det att
årsredovisningen lämnades.
Den 3 april 2014 bildade bolaget ett amerikanskt dotterbolag, Premune lnc. Premune mc. har
därefter öppnat ett kontor i New York och anställt ett management team bestaende av Mich
Soga, CFO, Carl Johnson, CMO, och Mickey MeDermott, Head of Marketing.
1 övrigt har inga händelser av väsentlig betydelse för bolagets ställning inträffat.
Styrel

den 22 oktob

2014
/

_

Saeld Esmaellzade

Je/~
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Christer HelIstri
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Revisorns yttrande enligt 13 kap. 6~ aktiebolagslagen (2005:551) över
styrelsens redogörelse för väsentliga händelser
Till bolagsstämman i Premune AB, org nr 556871-4777
Vi har granskat styrelsens redogörelse daterad 2014-10-22

Styrelsens ansvarfö r redogörelsen
Det är styrelsen som har ansvaret för att ta fram redogörelsen enligt aktiebolagslagen och rör att det finns en
sådan intern kontroll som styrelsen bedömer nödvändig för att kunna ta fram redogörelsen utan väsentliga
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Revisorns ansvar
Vår uppgift är att uttala oss om styrelsens redogörelse på grundval av vår granskning. Vi har utfört gransk
ningen enligt FARs rekommendation RevR 9 Revisorns övriga yttranden enligt aktiebolagsiagen och aktie
bolagsförordningen. Denna rekommendation kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför
granskningen för att uppnå begränsad säkerhet att styrelsens redogörelse inte innehåller väsentliga felaktig
heter.
Granskningen innefattar att genom olika åtgärder inhämta bevis om finansiell och annan information i sty
relsens redogörelse. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna
för väsentliga felaktigheter i redogörelsen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna
riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur styrelsen upprättar
redogörelsen i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständighet
erna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i den interna kontrollen. Granskningen har be
gränsats till översiktlig analys av redogörelsen och underlag till denna samt förfrågningar hos bolagets per
sonal. Vårt bestyrkande grundar sig därmed på en begränsad säkerhet jämfört med en revision. Vi anser att
de bevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.

Uttalande
Grundat på vår granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att
styrelsens redogörelse inte avspeglar väsentliga händelser för bolaget på ett rättvisande sätt under perioden
2014-05-07-2014-10-22.
ö vriga upplysningar
Detta yttrande har endast till syfte att fullgöra det krav som uppställs i 13 kap. 6~ aktiebolagslagen och f~r
inte användas för något annat ändamål.
Stockholm den 3 1 oktober 2014

fÅ ~

DuaneSw.
Auktorisera’ evisor

Bilaga Id till styrelsens förslag

Styrelsens redogörelse enligt 13 kap. 7

§ aktiebolagsiagen om värdet på apportegendom

(Premune AB (publ), org.nr. 556871-4777)
Styrelsen för Premune AB (publ), org.nr. 556871-4777 (“Bolaget”), har föreslagit att extra
bolagsstämman beslutar om emission av 37 500 B-aktier att betalas med apportegendom, bestaende
av 88 257 aktier (motsvarande 88,2600 av rösterna och kapitalet) i Auremune AB, org.nr 5568655244 (“Auremune” eller “Apportegendomen”). För vaije B-aktie skall betalas 0,80 kronor (totalt
30 000 kronor) genom tillskjutande av apportegendom, varav 0,80 kronor per B-aktie skall utgöra
aktiekapital.
Såsom redogörelse enligt 13 kap. 7

§

aktiebolagslagen får styrelsen anföra följande.

Den 28 november 2011 ingick Bolaget och Auremune ett samarbetsavtal avseende immateriella
rättigheter (“Avtalet”), varigenom Premune erhöll ett antal patent fran Auremune. Styrelsen bedömer
att Avtalet idag har blivit ofördelaktigt för Bolaget da det bl.a. alägger Bolaget en skyldighet att utge
licensavgifter till Auremune motsvarande en andel av den nettovinst som Bolaget erhåller om det
kommersialiserar produkter som är skyddade av patent som Bolaget förvärvat av Auremune. Mot
bakgrund av detta har styrelsen tittat på olika lösningar för att identifiera ett så tids- och
kostnadseffektivt tillvägagångssätt som möjligt för att avsluta detta avtalsförhallande. För att
möj liggöra ett sadant avvecklande är styrelsens initiala malsättning att Auremune skall bli ett helägt
dotterbolag till Bolaget.
Som ett led i att förvärva samtliga aktier i Auremune kommer Bolaget den 23 oktober 2014 inga ett
apportavtal med aktieägarna i Auremune, under vilket styrelsen i Bolaget atagit sig att kalla till en
extra bolagsstämma och föresla att denna beslutar om att emittera sammanlagt 37 500 B-aktier till
aktieägarna i Auremune, att betalas med Apportegendomen. Resterande aktier i Auremune avses att,
efter avslutandet av apportemissionen och en apportemission i Swecure AB, förvärvas från Swecure
AB. Apportemissionen utgör således det första i ett led av atgärder som tillsammans bedöms medföra
en förstärkning av Bolagets finansiella situation genom en ökad soliditet pa koncemniva, ett ökat
kassaflöde samt därmed en ökad förmaga att saväl vidareutveckla verksamheten som att vidmakthalla
goda förutsättningar för en stabil avkastning till aktieägarna. Apportegendomen kan saledes antas bli
till nytta för Bolagets verksamhet.
Då Auremunes enda verksamhet är att förvalta Avtalet och detta i dagsläget inte generererar nagra
värden, är en värdering av Apportegendomen svårgenomförd och förenad med en stor
osäkerhetsfaktor. På grundval av genomförd analys av Auremune och Avtalet samt baserat på de
uppgifter om Auremune som lämnats i Auremunes årsredovisning anser styrelsen emellertid att
Apportegendomen har ett värde för Bolaget som i vart fall inte understiger det vederlag som Bolaget
lämnar bestående av de enligt ovan angivna B-aktier som avses emitteras.
Styrelsens bedömning är att utfallet av värderingsmetoderna stöder det värde som asatts
Apportegendomen i samband med förvärvet, att Apportegendomen kan antas bli till nytta för Bolagets
verksamhet samt att Apportegendomen inte har tagits upp till högre värde än det verkliga värdet för
Bolaget.
Handlingar som skall finnas tillgängliga enligt 2 kap. 9
Bolagets registrerade adress.
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§

aktiebolagslagen finns tillgängliga pa

Styrelsen den 22oktober2014

Saeid Esmaeilzadeh

Christer Helist im

/
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Revisorsyttrande enligt 13 kap. 8

\c~oy’~ le

§ aktiebolagsiagen

(2005:551) över styrelsens redogörelse för apportegendomen
Till bolagsstäniman i Premune AB (pubi), org.nr 556871-4777
Vi har granskat styrelsens redogörelse med avseende på apportegendom
aktier i Auremune AB, org.nr 556865-5244) daterad 2014-10-22

bestaende av 88 257

Styrelsens ansvar för redogörelsen
Det är styrelsen som har ansvaret för att ta fram redogörelsen enligt aktiebolagsiagen och för att det
finns en sadan intern kontroll som styrelsen bedömer nödvändig för att kunna ta fram redogörelsen
utan väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller pa fel.

Revisorns ansvar
Var uppgift är att uttala oss om apportegendom pa grundval av vår granskning. Vi har utfört

fl

granskningen
enligt FARs
9 Revisorns
övngafltranden
en/ist samt
ak&bo/a~s/a~en
och
aktiebo/a~sfomrdnin~m.
Dennarekommendation
rekommendationRevR
kräver
att vi följer
yrkesetiska krav
planerar och
utför granskningen för att uppna rimlig säkerhet att
styrelsens redogörelse inte innehåller väsentliga felaktigheter.
Granskningen innefattar att genom olika åtgärder inhämta bevis om finansiell och annan
information i styrelsens redogörelse. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat
genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i redogörelsen, vare sig dessa beror pa
oegentligheter eller pa fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna
kontrollen som är relevanta för hur styrelsen upprättar redogörelsen i syfte att utforma
granskningsåtgärder som är ändamalsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att
göra ett uttalande om effektiviteten i den interna kontrollen. Granskningen omfattar ocksa en
utvärdering av ändamålsenligheten i den värderingsmetod som har använts och rimligheten i
styrelsens antaganden. Vi anser att de bevis vi har inhämtat ar tillräckliga och ändamalsenliga som
grund för vart uttalande.

Uttalande
Vi anser att
apportegendomen är eller kan antas bli till nytta för bolagets verksamhet, och
apportegendomen i styrelsens redogörelse inte har tagits upp till högre värde än det verkliga
värdet för bolaget.
-

Övriga upplysningar
Detta yttrande har endast till syfte att fullgöra det krav som uppställs i 13 kap.
och får inte användas för nagot annat ändamål.

Stockholm den 22 oktober 2014
Grant Thornton Sweden AB

Serhat Eliacik
Auktoriserad revisor

8 § aktiebolagslagen

Bilaga 2
Förslag till beslut om nyemission av B-aktier
Styrelsen för Premune AB (publ), org.nr. 556871-4777, föreslar att extra bolagsstämma skall besluta
om emission av 27 726 B-aktier i bolaget enligt följande:
1.

Den totala ökningen av bolagets aktiekapital kommer att uppga till 22 180,80 kronor.

2.

Teckningskursen för aktierna är 0,80 kronor per B-aktie, vilket ger totalt 22 180,80 kronor när
samtliga B-aktier tecknas.

3.

Rätten att teckna B-aktierna skall tillkomma de bolag som framgår av Bilaga 2a.

4.

Aktieteckning skall ske pa särskild teckningslista senast den 12december2014. Styrelsen har
rätt att förlänga teckningstiden.

5.

Betalning för tecknade B-aktier skall erläggas senast den 12 december 2014 med
apportegendom. Styrelsen har rätt att förlänga tiden för betalning.

6.

De nya B-aktierna medför rätt till utdelning för första gangen pa den avstämningsdag för
utdelning som infaller närmast efter det att de nya B-aktierna har registrerats hos
Bo lags verket

7.

Beslutet förutsätter att extra bolagstämman beslutar att emittera B-aktier i enlighet med
Bilagorna 1 och 3.

8.

Styrelsen, eller den styrelsen anvisar, medges rätten att vidta de justeringar som ma behövas i
samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

9.

Styrelsens redogörelse och revisoms yttrande enligt 13 kap. 6
Bilaga ib respektive Bilaga le.

10.

Styrelsens redogörelse och revisoms yttrande enligt 13 kap. 7-8
i Bilaga 2b respektive Bilaga 2c.

§ aktiebolagslagen återfinns i
§~ aktiebolagslagen återfinns

Stämmans beslut enligt denna punkt är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst nio
tiondelar av saväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädda aktierna.
*****
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Bilaga 2a till styrelsens förslag

Teckningslista
Undertecknad tecknar härmed B-aktier i Premune AB (publ), org.nr. 556871-4777, sedan extra bolagsstämman den 1 december 2014 beslutat att bolaget skall
utge 27 726 B-aktier. Bifogat är kopior av bolagsstämmoprotokollet, bolagsordningen samt styrelsens redogörelse och revisoms yttrande enligt
aktiebolagslagen 13 kap. 6-8 §~.

Teckna

Org. nr.

Antal tecknade
B-aktier

För B-aktierna betalas totalt
med apportegendom (antal
aktier i Goldcup 10206 AB)

GoldcuplOl94AB

556981-7611

8208

14802

GoldcuplOl92AB

556981-7595

4557

8218

Goldcup 10193 AB

556981-7603

4008

7228

Goldcup 10228 AB

556983-7510

2827

5098

Goldcup 10201 AB

556982-5259

3651

6584

Goldcup 10202 AB

556982-5267

3 651

6584

Goldcup 10229AB

556983-7528

824

1 486

27 726

50 000

Totalt
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Underskrift

i

Styrelsens redogörelse enligt 13 kap. 7

§ aktiebolagsiagen

aga 2b till styrelsens ors ag

om värdet på apportegendom

(Premune AB (pubi), org.nr. 556871-4777)
Styrelsen för Premune AB (pubi), org.nr. 55687 1-4777 (“Bolaget”), har föreslagit att extra
bolagsstämma beslutar om emission av 27 726 B-aktier att betalas med apportegendom.
För varje aktie skall betalas 0,80 kronor (totalt 22 180,80 kronor) genom tillskjutande av
apportegendom, varav 0,80 kronor per B-aktie skall utgöra aktiekapital.
Apportegendomen utgörs av samtliga aktier i Goldeup 10206 AB, org.nr 556982-7099
(“Apportegendomen”). Goldcup 10206 AB äger patent och ett antal lP-rättigheter som styrelsen
bedömer dels kan ligga till grund för framtida patentansökningar som kan antas bli värdefulla för
Bolagets verksamhet, dels kan medföra en ökad fö~åga att såväl vidareutveckla verksamheten som
att vidmakthalla goda förutsättningar för en stabil avkastning till aktieägarna. Apportegendomen kan
saledes antas bli till nytta för Bolagets verksamhet.
Styrelsen bedömer att en värdering av Apportegendomen är svårgenomft3rd och förenad med en stor
osäkerhetsfaktor. Pa grundval av genomförd analys av Apportegendomen samt baserat på de uppgifter
som lämnats av aktietecknama anser styrelsen emellertid att Apportegendomen har ett värde för
Bolaget som i vart fall inte understiger det vederlag som Bolaget lämnar bestaende av de enligt ovan
angivna B-aktier som avses emitteras.
Styrelsens bedömning är att utfallet av värderingsmetodema stödjer det värde som asatts
Apportegendomen i samband med förvärvet, att Apportegendomen kan antas bli till nytta för Bolagets
verksamhet samt att Apportegendomen inte har tagits upp till högre värde än det verkliga värdet för
Bolaget.
Handlingar som skall finnas tillgängliga enligt 2 kap. 9
Bolagets registrerade adress.

§ aktiebolagslagen finns tillgängligt på

Styrelsen den 22oktober2014

_____

Saeid Esmaeilzadeh

fl

Christer Hellström

/
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Revisorsyttrande enligt 13 kap. 8

~S aktiebolagsiagen

(2005:551) över styrelsens redogörelse för apportegendomen
Till bolagsstärnman i Premune AB (pubi), org.nr 556871-4777
Vi har granskat styrelsens redogörelse med avseende pa apportegendom (bestaende av samtliga
aktier i Goldcup 10206 AB, Org,nr 556982-7099) daterad 2014-10-22

Styrelsens ansvar för redogörelsen
Det är styrelsen som har ansvaret för att ta fram redogörelsen enligt aktiebolagslagen och för att det
finns en sadan intern kontroll som styrelsen bedömer nödvändig för att kunna ta fram redogörelsen
utan väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller pa fel.

Revisorns ansvar

()

Vår uppgift är att uttala oss om apportegendom pa grundval av vår granskning. Vi har utfört
granskningen enligt FARs rekommendation RevR 9 Revisorns övngay#randen enk~t aktiebokgs/asen och
aktiebo/agsfdrordnin<gm. Denna rekommendation kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och
utför granskningen för att uppna rimlig säkerhet att
styrelsens redogörelse inte innehaller väsentliga felaktigheter.
Granskningen innefattar att genom olika atgärder inhämta bevis om finansiell och annan
information i styrelsens redogörelse. Revisorn väljer vilka atgärder som ska utföras, bland annat
genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i redogörelsen, vare sig dessa beror pa
oegentligheter eller på fel. Vid denna nskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna
kontrollen som är relevanta för hur styrelsen upprättar redogörelsen i syfte att utforma
granskningsatgärder som är ändamalsenliga med hansyn till omständigheterna, men inte i syfte att
gora ett uttalande om effektiviteten i den interna kontrollen. Granskningen omfattar ocksa en
utvärdering av ändamalsenligheten i den värderingsmetod som har anvants och rinli~heten i
styrelsens antaganden. Vi anser att de bevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamalsenliga som
grund för vart uttalande.

Uttalande
Vi anser att
apportegendomen är eller kan antas bli till nytta för bolagets verksamhet, och
apportegendomen i styrelsens redogörelse inte har tagits upp till högre värde än det verkliga
värdet för bolaget.
-

Övriga upplysningar
Detta yttrande har endast till syfte att fullgöra det krav som uppställs i 13 kap. 8
och rar inte användas för nagot annat ändamal.

Stockholm den 22 oktober 2014
Grant Thornton Sweden AB

≤~%c1- t6~

Serhat Eliacik
Auktoriserad revisor

§ aktiebolagslagen

Bilaga 3
Förslag till beslut om nyemission av B-aktier
Styrelsen för Premune AB (pubi), org.nr. 556871-4777, föreslar att extra bolagsstämma skall besluta
om emission av sju (7) 8-aktier i bolaget enligt följande:

(D
(3

1.

Den totala ökningen av bolagets aktiekapital kommer att uppgå till 5,60 kronor.

2.

Teckningskursen för aktierna är 0,80 kronor per B-aktie, vilket ger totalt 5,60 kronor när
samtliga 8-aktier tecknas.

3.

Rätten att teckna 8-aktierna skall tillkomma de bolag som framgår av Bilaga 3a.

~.

Aktieteckning skall ske pa särskild teckningslista senast den 12december2014. Styrelsen har
rätt att förlänga teckningstiden.

5.

Betalning för tecknade 8-aktier skall erläggas kontant senast den 12december2014.
Styrelsen har rätt att förlänga tiden för betalning.

6.

De nya 8-aktierna medför rätt till utdelning för första gangen på den avstämningsdag för
utdelning som infaller närmast efter det att de nya 8-aktierna har registrerats hos
Bolagsverket.

7.

Skälet till avvikelsen fran aktieägarnas företrädesrätt är att emissionen skall kunna riktas till
vissa forskare i samband med avtal om framtida prestationer och resultat av forskarna.
Grunden för teckningskursen är aktiens kvotvärde.

8.

Beslutet förutsätter att extra bolagstämman beslutar att emittera B-alctier i enlighet med
Bilagorna 1-2.

9.

Styrelsen, eller den styrelsen anvisar, medges rätten att vidta de justeringar som ma behövas i
samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

10.

Styrelsens redogörelse och revisorns yttrande enligt 13 kap. 6
Bilaga lb respektive Bilaga lc.

§ aktiebolagslagen aterfinns i

Stämmans beslut enligt denna punkt är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst nio
tiondelar av saväl de avgivna rösterna som de pa stämman företrädda aktierna.
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Bilaga 3a till styrelsens förslag

Teckningslista
Undertecknad tecknar härmed B-aktier i Premune AB (publ), org.nr. 556871-4777, sedan extra bolagsstämman den 1 december 2014 beslutat att bolaget skall
utge sju (7) 8-aktier. Bifogat är kopior av bolagsstämmoprotokollet, bolagsordningen samt styrelsens redogörelse och revisoms yttrande enligt
aktiebolagslagen 13 kap. 6 §.

Tecknare

Org. n

Antal tecknade
B-aktier

För B-aktierna betalas totalt
kontant

Goldcup 10194 AB

556981-7611

1

0,80 kronor

Goldcup 10192 AB

556981-7595

1

0,80 kronor

Goldcup 10193 AB

556981-7603

1

0,80 kronor

Goldcup 10228 AB

556983-75 10

1

0,80 kronor

Goldcup 10201 AB

556982-5259

1

0,80 kronor

Goldcup 10202 AB

556982-5267

0,80 kronor

Goldcup 10229 AB

556983-7528

0,80 kronor

Totalt

5,60 kronor

Underskrift

