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Aktien och notering
Aktien
Hedera Groups aktie med handelsnamnet HEGR noterades på First North den 15 januari 2016.
Aktiekapitalet uppgår till SEK 12 438 664 och antalet utestående aktier uppgick till 7 774 149. Kursen
per den 31 december 2019 var SEK 8,00.
Börsvärde
Per den 31 december 2019 uppgick börsvärdet till SEK 62 193 192.
Kursutveckling

Data per aktie
Resultat per aktie: SEK -0,46
Eget kapital per aktie: SEK 6,77 och koncern SEK 6,64
Certified Adviser
Aqurat Fondkommission AB är Bolagets Certified Adviser. Kontaktuppgifter till Aqurat är
info@aqurat.se eller 08-684 05 800.
Adresser
Hedera Group AB (publ)
Holländargatan 27
SE 111 59 STOCKHOLM
www.hederagroup.se
Tel 08-51836110 Email: johan.sandstrom@hederagroup.se
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Aktieägare
Aktieägare 2019-12-31
Bertil Haglund med bolag
Transferator Ventures
Rune Löderup med bolag
Örjan Berglund
Porticus Öresund
Lars Jansåker
Maria Nordin
Peter Näslund
Torbjörn Gunnarsson
Christer Ryder
Övriga aktieägare
Totalt

Antal aktier
3 914 842
740 740
404 231
308 730
252 565
179 153
198 413
161 616
117 647
117 647
1 378 565
7 774 149

Andel
50,36
9,53
5,20
3,97
3,25
2,30
2,55
2,08
1,51
1,51
17,73
100,00

Aktiekapitalets utveckling

Tidpunkt
2010

Transaktion
Bolaget bildas

2012

Nyemission

2013
2013

Ökning av Totalt antal
antalet aktier
aktier
100 000
100 000

Ökning av
Totalt
aktiekapitalet, kr aktiekapital, kr Kvotvärde, kr
100 000
100 000
1,00

4 785

104 785

4 785

104 785

1,00

Apportemission

943 065

1 047 850

943 065

1 047 850

1,00

Nyemission

430 000

1 477 850

430 000

1 477 850

1,00

2014-01-07 Nyemission

591 138

2 068 988

591 138

2 068 988

1,00

2015-01-27 Nyemission

3 996 427

6 065 415

3 996 440

6 065 428

1,00

0

6 065 415

-5 094 960

970 468

0,16

31 843 434 37 908 849

5 094 960

6 065 428

0,16

0

6 065 428

1,60

2015-11-19 Nedsättning av aktiekapital
2015-11-19 Apportemission
2015-11-19 Sammanläggning 10:1

0

3 790 885

2018-04-09 Nyemission

555 555

4 346 440

888 890

6 954 318

1,60

2018-05-24 Nyemission

1 263 628

5 610 068

2 021 809

8 976 127

1,60

2018-06-11 Nyemission

6 993

5 617 061

11 189

8 987 316

1,60

2018-06-13 Nyemission

198 413

5 815 474

317 461

9 304 777

1,60

2019-09-12 Nyemission

1 444 491

7 259 965

2 311 190

11 615 967

1,60

2019-09-25 Nyemission

396 537

7 656 502

634 461

12 250 428

1,60

2019-11-15 Nyemission

117 647

7 774 149

188 236

12 438 664

1,60

Rapporttillfällen
Hedera Group avger rapporter avseende ekonomisk information vid följande tidpunkt:
8 maj 2020 Rapport första kvartalet 2019 och Årsstämma
28 augusti 2020 Rapport andra kvartalet och halvårsrapport 2020
4 november 2020 Rapport tredje kvartalet
20 februari 2021 Rapport fjärde kvartalet och Bokslutskommuniké 2020
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VD-kommentar
2019 har varit ett utmanande år för Hedera Group. Vi har påverkats av politiska beslut och nya villkor
i samarbetet med regionerna. Nettoomsättningen såväl som rörelsemarginalen har minskat under
året. Omsättningstappet kan delvis härledas till att vi har haft en ovanligt hög personalomsättning på
våra konsultchefer men också till en allt hårdare konkurrens i marknaden.
Vår minskade rörelsemarginal är kopplad till den prispress på marknaden som råder. Flera bolag
inom Hedera arbetade i stor utsträckning med privata vårdgivare. Den 1 juli 2019 började moms att
debiteras på personaluthyrning av vårdpersonal och vi har då styrt om verksamheten till kommuner
och regioner. Denna förändring i branschen har lett till minskade volymer som leder till minskad
lönsamhet.
Marknaden har varit fortsatt god men vi får behoven med betydligt kortare framförhållning än tidigare.
De upphandlingar som är gjorda under året har många upphandlade leverantörer (80-100
leverantörer) och ligger en leverantör för högt i pris så uteblir avropen. Sammantaget innebär det att
vi upplever det har varit mer utmanande att bemanna mot tidigare.
Marknaden för sjuksköterskor har ökat under 2019 medan det har blivit allt svårare hitta konsulterna.
Vi har inte sett samma svårighet på läkarsidan utan där finns ett jämnare utbud.
Under året så har Hedera breddat sin verksamhet till att också innefatta personlig assistans. Genom
förvärvet av Assistanspoolen omsorg finns en stor möjlighet för Hedera att leverera ett jämnare
resultat över året. Vi har nu två verksamhetsinriktningar som inte påverkas av samma politiska risker.
Vi ser nu fram emot ett stabilare och starkare Hedera Group under 2020. Arbetet med att konsolidera
processer och rutiner är i full gång såväl som att vi ser över kostnadssidan. Det viktigaste under året
är att behålla våra duktiga konsultchefer och få dem att arbeta effektivt tillsammans. Bara på detta
sätt kommer vi att kunna skapa framgång på alla de avtal som våra bolag har.
Hedera följer utvecklingen av Covid-19 noggrant. Utvecklingen påverkar hela samhället. I dagsläget
ser vi ingen stor effekt på Hederas verksamheter men det är svårt att analysera de långsiktiga
konsekvenserna.

Johan Sandström, VD
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Hedera Group i korthet
Affärsidé
Hedera Group skall erbjuda bemanning, kompetensförsörjning och rekrytering inom nischade områden
samt tjänster inom vård och omsorg.
Vision och strategi
Visionen är att vara den ledande aktören inom personalförsörjning till vård och omsorg. Expansionen skall
ske genom förvärv och organisk tillväxt.
Strategi
Hedera Group skall växa genom förvärv och organisk tillväxt med minst 20 % per år och aktivt söka
nya förvärv som kompletterar befintlig organisation. Förvärven skall i första hand inriktas på bolag
inom rekrytering och bemanning inom vård.
Finansiella mål
Rörelsemarginalen skall uppgå till 8 % med en tillväxt på 20 % årligen kombinerat med förvärv.
Utdelning
Hedera Group har som mål att dela ut 50% av resultatet efter skatt.
Förvärv
Hedera Group skall aktivt söka efter bolag att förvärva. Omsättningen hos dessa bolag bör uppgå till
minst 50 MSEK och ha fokus inom nischade områden.
Innehav
Hederas förvärv skall leda till tydliga synergier mellan befintliga bolag och Hedera skall tillgodogöra
sig dessa synergier genom samverkan inom säljavdelning, kundbaser, kompetens mellan företagen,
bokningsfunktion, administration och andra möjligheter som kan leda till bättre effektivitet.
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Omsättningsökningen under 2019 är till stora delar hänförbar till de förvärv som gjordes under 2018
och även av förvärvet av Assistanspoolen i september 2019. Under 2019 ser vi ett marginaltapp som
kommer från hårdare konkurrens och prispress, framförallt inom bemanning av läkare till
primärvården men även sjuksköterskor. Året har varit ett omställningsår där vi ser en effekt av att
bemanningstjänster inom vården har momsbelagts och bolag inom koncernen har fått ställa om från
privata vårdgivare till offentliga.
Koncernens omsättning proforma på rullande tolv månader uppgår till 279,2 MSEK om samtliga
dotterbolag varit ägda under en tolvmånadersperiod per 31 december 2019. Rörelseresultatet justerat
för kostnader av engångskaraktär uppgick under perioden till 6,9 MSEK, vilket ger oss en
rörelsemarginal på 2,5% på rullande tolv månader.

Innehav

Svensk Läkartjänst Lil AB och All Vård Semaforen AB
Lilab har ändrat fokus och bemannar läkare inom Barn, Anestesi, Kardiologi samt Allmänspecialister
vilket gör att Lilab har en god resultatutveckling. Under början av 2019 genomförs en fusion mellan
Svensk Läkartjänst Lil AB (Lilab), All Vård Semaforen AB samt Pridoc Bemanning AB. Lilab och
Pridoc Bemanning fortsätter verka under sina varumärken.
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Pridoc Bemanning
Bolaget har fusionerats upp i Svensk Läkartjänst Lil AB och fortsätter med befintliga affärsområde i
det bolaget.

Läkarresurs
Läkarresurs bemannar läkare inom Internmedicin, Röntgen och Allmänspecialister. Bolaget levererar
stabila resultat i koncernen.

Hedera Medical
Bemanning av gynekologer till slutenvården med långa avtal. Bolaget fortsätter att leverera mycket
bra både gällande omsättning och marginaler. Bolaget har många avtal inom gynekologi.

Hedera Helse
Hedera Helse bemannar läkare, sjuksköterskor,
företagshälsovård, primärvård och kommuner.

arbetsterapeuter

och

inom

rehab

till

AddUs Care
Bemannar sjuksköterskor till primärvård, kommun och sjukhus. Erbjuder Elevhälsa till grundskolor
och gymnasium. Addus har påverkats av införandet av moms på bemanningstjänster som föll in den
1 juli 2019. Under året har fokus varit att ställa om från privata till offentliga kunder.

Assistanspoolen
Assistanspoolen erbjuder tjänster inom personlig assistans och omsorg för personer med olika
funktionsnedsättningar. Assistanspoolen konsolideras först per 1 september 2019 och är koncernens
första bolag inom personlig assistans och omsorg.

Moderbolaget Hedera Group AB
I moderbolaget ligger overhead för personal såsom VD, CFO, ekonomipersonal och upphandling,
GDPR och ISO. Sedan 2019 bedrivs affärsområdet Konsultförmedling i moderbolaget.
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Samtliga dotterbolag inom bemanning är kvalitetscertifierade genom Svensk Certifiering
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Marknadsöversikt
Bemanningsbranschen
Bemanningsbranschen utgör en viktig funktion i samhället och erbjuder företagen på den svenska
marknaden en flexibilitet i sin verksamhet. Tjänstesektorn går mot en utveckling där företagen väljer
att fokusera allt mer på sina kärnområden och att köpa externa tjänster inom övriga områden. Detta
har lett till att en ökad efterfrågan på bemanningsföretagens tjänster och samma trend förväntas
fortsätta. Samtidigt har bemanningsverksamheten etablerat sig och blivit en integrerad del av
arbetsmarknaden. Bemanningsföretagen är en del av framtidens vårdbemanning, att använda
bemanningsföretagens expertis som partner och kunna utveckla vården tillsammans.
Efter att förbudet mot bemanningsverksamhet upphörde 1994 var utvecklingen och tillväxten inom
bemanningsbranschen i Sverige mycket snabb. Tillväxten har fortsatt och även under de senaste tio
åren har marknaden vuxit kraftigt. Trots den snabba tillväxten är antalet totalt sysselsatta i
bemanningsbranschen i Sverige fortfarande lägre än genomsnittet övriga Europa.
Bemanningsbranschens medlemmars totala omsättning under 2019 uppgick till uppskattningsvis 29
miljarder kronor.
Om vi jämför bemanningsbranschens utveckling med utvecklingen över totalt antal sysselsatta i riket
syns en tydlig samvariation, med en kraftig tillbakagång under 2009 i spåren av finanskrisen. För
2018 noteras en uppgång på 1 procent i antalet anställda i bemanningsbranschen och rikets totala
sysselsättning ökar med 0,9 procent.
Omsättningen inom Hälso & Sjukvård bland auktoriserade bolag uppgick till 1 939 för hela 2019 och
462 MSEK för fjärde kvartalet. Det är en mycket liten ökning jämfört mot samma period föregående
år.
Källa: Kompetensföretagen, Kvartalsrapport Q4 2019.

Lönsamheten
Lönsamheten varierar mellan olika branscher som
bemanningsbolagen
är
verksamma
inom
och
bemanningsbolagens storlek. Allmänt kan konstateras att de
generella bolagen har en lägre rörelsemarginal än de
nischade. De generella bolagen har en rörelsemarginal om
1-3 procent och de nischade om mellan 5-8 procent.
Källa: Årsredovisning för bland andra Randstad AB (2018), Poolia AB (publ)
(2019), Manpower Aktiebolag (2018), Dedicare AB (publ) (2019), NGS Group
AB (publ) (2019), Läkarjouren i Norrland Aktiebolag (2018) och Läkarleasing
Sverige AB (2018).

Definition av tjänsteområden
Uthyrning: Den anställde i bemanningsbolaget är uthyrd på
kort eller lång tid och kunden står för arbetsledningen.
Denna typ av uthyrning står för större delen av
omsättningen.
Entreprenad: Bemanningsbolaget övertar en hel avdelning eller verksamhet åt kunden, till exempel
reception eller ekonomiavdelning. Bemanningsföretaget står för arbetsledningen.
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Rekrytering: Bemanningsbolaget ansvarar för rekryteringen av personal åt kundföretaget vid
anställning. Bemanningsbolaget söker rätt personer, intervjuar, tar referenser och presenterar sedan
personen för kundföretaget.

Vårdbemanning
Uthyrning av läkare började redan innan förbudet upphörde 1994 och då ofta som läkarstafetter för
att bemanna orter som inte hade tillgång till läkare samt på samma grunder jourverksamhet. Denna
utveckling har sedan lett till att allt fler läkare väljer att arbeta som uthyrda och att landstinget väljer
att hyra in läkare. Utvecklingen har varit snabb under de senaste åren. Av den totala omsättningen
för bolag anslutna till Kompetensföretagen på cirka 29 miljarder SEK står hälso- och sjukvård för 7
procent, vilket motsvarar ungefär 1,9 miljarder SEK. Läkarbemanning står för cirka 1,7 miljarder.
Sjuksköterskebemanningen växer kraftigt och bristen på sjuksköterskor är stor. Största drivkraften för
dem att arbeta via bemanning är friheten att själva kunna styra sin vardag då pressen inom vården
är mycket stor. Marknaden för vårdbemanning minskade med 14 % 2019. En anledning till denna
minskning ser vi är införandet av moms på tjänster inom vårdbemanning.
Källa: Kompetensföretagen, Kvartalsrapport Q4 2019.

Inom segmentet hälso- och sjukvård står Läkarleasing Sverige AB, Läkarjouren i Norrland AB,
Dedicare AB (publ) och NGS Group AB (publ) för cirka 60 procent av omsättningen.
Enligt Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) uppgick kostnader för vårdbemanningstjänster under
2019 till dryga 5,5 miljarder kronor vilket är en ökning med cirka 3,4 procent jämfört med 2018.

Kostnader för inhyrda läkare
Det finns studier som visar att inhyrda läkare träffar mellan 15-20 patienter dagligen och motsvarande
siffra för en anställd läkare är mellan 3-5 patienter. Till detta ska tilläggas att landstinget inte betalar
semesterlön, utbildning eller sjuklön till hyrläkare. Slutsatsen är att hyrläkare ofta är mer effektiva och
ger en flexibel lösning. Totalkostnaden kan därför vara lägre jämfört med en anställd läkare. Det finns
således många fördelar med att anlita ett bemanningsföretag för att klara arbetstoppar och klara
bemanningen vid sjukdom. Läkarbemanning skapar också flexibilitet för landstinget och kan vara en
bra lösning vid kort hög arbetsbelastning.
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Möjligheten att hyra in sjuksköterskor möjliggör att behålla utbildad personal inom vården.
Sjuksköterskorna hyrs både in via planerad bemanning tex operationer och via akutbemanning vid
sjukdom. Det skapar en flexibilitet som vården är i stort behov utav.

Konkurrenssituation
Konkurrensen bland bemanningsföretag är stor och i
branschen finns cirka 600 stycken. Till de större aktörerna
räknas Bonliva, Dedicare AB (publ), NGS Group AB (publ) och
till de mellanstora LäkarLeasing Sverige AB, Klara AB och
Läkarjouren i Norrland AB. Därtill finns det ett antal mindre
privatägda företag. De främsta konkurrenterna är Bonliva NGS
Group AB och Dedicare AB (publ) bland de stora
bemanningsföretagen samt Läkarleasing Sverige AB, Klara
AB, och Läkarjouren i Norrland AB bland de mellanstora.

Främsta konkurrenter till Bolaget
Bonliva AB
Dedicare AB (publ)
NGS Group AB (publ)

Omsättning 2019 (MSEK)
År 2018 951
776
548

LäkarLeasing Sverige AB

År 2018 535

Läkarjouren i Norrland AB

År 2018 341
År 2018 354

Klara AB

Assistans – ett bra komplement
Assistans är ett bra komplement till
vårdbemanning och ett expansivt område inom
vård och omsorg för Hedera Group. Marknaden
omsätter ca 30 miljarder kr och det sker löpande
en konsolidering till större aktörer. För Hedera
Group ger detta en stor möjlighet till nationell
tillväxt. Utöver detta exponeras inte Hedera
Group för samma politiska risker som inom
vårdbemanning och kommer kunna nå en
jämnare omsättning under året. Assistans är mer
statisk och mindre säsongsbetonad vilket gynnar
den totala affären.

Assistansbranschen
Reformen Personsolig assistans som sysselsätter ca 100 000 personliga assistenter är en viktig
reform.
Den är kostnadseffektiv för samhället och är den billigaste lösningen för personer med betydande
12

hjälpbehov. Regeringen beräknar kostnaden för assistansersättning till 24,5 miljarder 2020. Ca 90
procent av kostnaderna för personlig assistans utgör lönekostnader/lönebikostnader, där stora delar
går tillbaka till samhället via skatter.
I början av året 2019 lade LSS-utredningen ett nytt förslag gällande ny lagstiftning av reformen.
Förslaget möttes direkt med massiv kritik från både politisk håll och från brukare.
Regeringsöverenskommelsen innehöll löften om att stärka den personliga assistansen. Beslut togs i
riksdagen den 16 oktober. Beslutet innebär att personer som har en funktionsnedsättning i
andningsvägarna kan få rätt till personlig assistans.
Sondmatning och andning ska räknas i sin helhet som grundläggande behov. Inget ska räknas av
som föräldraansvar. Lagen börjar gälla 1 juli 2020. Det föreslår regeringen i en promemoria som nu
skickas på remiss.
Försäkringskassans stramare riktlinjer har ökat Kommunernas kostnad för personlig assistans.
Då fler brukare har fått avslag på ansökningar samt indragna beslut av Försäkringskassan.
Den fortsatta låga uppräkningen av schablonersättningen (1,5%) räcker inte till löneökningar för
personlig assistans. Under 2020 skall nya kollektivavtal tecknas för personlig assistans. Översyn av
yrket personlig assistent – ett viktigt yrke som förtjänar bra villkor presenteras i januari 2020.
Sammantagna förändringar tyder på framtida konsolideringar inom branschen. De stora nationella
aktörerna är Humana, Team Olivia, Frösunda och Ambea.
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STYRELSE, LEDNING OCH REVISORER
Styrelse och företagsledning
EKONOMISK INFORMATION
Bertil Haglund 62 år – styrelseordförande
Invald
19 november 2015, styrelseledamot, 2018 styrelseordförande
Aktieinnehav
3 914 842 (privat och via bolag)
Civilekonom. Entreprenör och företagsbyggare. Ägare till Lectica AB, ett privatägt investmentbolag. VD för
NGS Group år 2004-2010. Därefter styrelseledamot fram till 2015 och en av huvudägarna i NGS Group
fram till 2010. Arbetat inom SEB med bank/finans. Grundare till Tellus Leasing AB som såldes till Peabsfären.
Grundare av TjänsteGruppen i Malmö AB, ett personaluthyrningsföretag som såldes till WM-data 1998.
Grundare till ett telemarketing-, agentur- och momskonsultföretag under nittiotalet. Ekonomi- och
finansdirektör i Busslink 1999.
Övriga styrelseuppdrag: Lectica AB, Stureplanskliniken AB, Luxoro AB, Förvaltnings AB Kronopark, Rent a
driver AB, Mentor HB, Olsano AB.
Peter Näslund 57 år - styrelseledamot
Invald
19 november 2015 styrelseordförande, 2018 styrelseledamot
Aktieinnehav
161 616 st
Advokat och delägare i Advokatfirma DLA Piper sedan 1993. Managing Partner på DLA Piper 180501 - .
Arbetar inom corporate finance med köp och försäljning av bolag samt aktiemarknadsfrågor. Har suttit i
styrelsen för ett tiotal noterade bolag, däribland Storytel AB och NGS Group AB under perioden år 2000 2010.
Åsa Linde-Tornée 56 år - styrelseledamot
Invald
7 maj 2019
Aktieinnehav
0 st
Jurist och Head of Human Resources på ForSea AB i Helsingborg. Har varit interim direktör på Doro AB,
ansvarig för Bring HR-center och förhandlingschef. HR-chef för Bring och Frigoscandia AB. Central
förhandlade för Transportgruppen. Inga övriga styrelseuppdrag.
Stig Engkrantz 51 år – styrelseledamot
Invald
7 maj 2019
Aktieinnehav
0 st
Civilekonom och tidigare VD och koncernchef för Dedicare AB. Även varit VD för Poolia IT. Har lång
erfarenhet av bemanning och främst inom vård. Övriga styrelseuppdrag är Transvoice och Upplands Bro
kommunfastigheter AB.
Johan Sandström 48 år – verkställande direktör
Anställd
6 januari 2020
Aktieinnehav
0 st
Styrelseledamot i Assistanspoolen Omsorg Sweden AB, Läkarresurs FA Rekryt AB, Svensk Läkartjänst LIL
AB, Hedera Medical AB, Addus Care AB, Hedera Helse AB och Trosa Ölkompani AB
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LEDNINGSGRUPP
Johan Sandström, Verkställande direktör Hedera Group AB
Civilekonom som närmast kommer från Cereb AB som VD. Johan har arbetat inom bemanning och
rekrytering sedan 1998. Tidigare befattningar innefattar bland annat Director för Randstad Care,
Regionchef Stockholm för Feelgood och arbete inom executive search.
Per J Levin, CFO
Civilekonom som senast arbetat som revisor på Ernst & Young AB, huvudsakligen erfarenhet från
noterade bolag och private-equity ägda tillväxtbolag samt inom EYs capital markets-grupp.
Christer Ryder, Vice VD
Grundare och VD av Assistanspoolen 1994. Christer har mångårig erfarenhet av arbete inom assistans
och omsorg. Har varit med och startat upp PARO (Privata Assistansanordnares Riksorganisation) och
varit ordförande i samma organisation. Även varit ledamot i Assistansrådet där Försäkringskassan
sammankallade kompetens från branschen. Christer har varit ledamot i KFOs verksamhetskommitté.
Azim Fatan, VD Läkarresurs FA Rekryt AB
Entreprenör och grundare av LäkarResurs FA Rekryt AB 2006. Utbildad sjuksköterska 1994. Fil. Mag.
Examen PA-program
Vid Uppsala Universitet. Har startat flera bolag och erfarenhet av affärsutveckling.
Robert Krämer, Operativ Chef Hedera Medical AB
Erfarenhet av bemanning av vårdpersonal sedan år 2001. Robert har tidigare arbetat som
Affärsenhetschef och konsultchef på Klara Kompetens och Centric Care. Har tagit över Hedera Medical
efter förvärvet 2018.
Petra Granlund, Operativ Chef AddUs Care AB
Sjuksköterska som har arbetat länge inom vården samt med verksamhetsutveckling av vårdtjänster.
Började på Addus Care år 2016. Har under 2019 tagit över rollerna som Operativ Chef för Hedera Helse
AB & affärsområdet Konsultförmedling.

REVISOR
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, vald på årsstämman år 2015. Huvudansvarig revisor är Lars
Kylberg.
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Adresser
Hedera Group AB (publ)
Holländargatan 27 – 113 59 STOCKHOLM
Tel 08-51836110
Läkarresurs FA Rekryt AB
Box 1322 – 751 43 UPPSALA
Tel 018-123504
Svensk Läkartjänst Lil AB
Produktvägen 8 A - 246 43 Löddeköpinge
Tel 046-70 91 80

Hedera Medical AB
Götabergsgatan 20 – 411 34 GÖTEBORG
Tel 031-7111717
Hedera Helse AB
Götabergsgatan 20 – 411 34 STOCKHOLM
Tel 08-51836110
AddUs Care AB
Götabergsgatan 20 – 411 34 GÖTEBORG
Tel 031-7111717
Assistanspoolen Omsorg Sweden AB
Brandstationsgatan 1 – 386 31 FÄRJESTADEN
Tel 0485-30377

54

