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REVISIONSBERÄTTELSE 

Till föreningsstämman i Företagsekonomiska föreningen 
Org.nr. 802001-1345 

Rapport om årsredovisningen 

Uttalanden 

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Företagsekonomiska 
föreningen för år 2021. 

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med 
årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande 
bild av föreningens finansiella ställning per den 31 december 2021 och 
av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. 
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga 
delar. 

Vi tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultaträkningen 
och balansräkningen. 

Grund för uttalanden 

Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing 
(ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa 
standarder beskrivs närmare i avsnittet "Revisorns ansvar". Vi är 
oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i Sverige 
och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Styrelsens ansvar 

Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas 
och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. 
Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som den bedömer är 
nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några 
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på 
fel. 

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för 
bedömningen av föreningens förmåga att fortsätta verksamheten. Den 
upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka 
förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om 
fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om 
beslut har fattats om att avveckla verksamheten. 

Revisorns ansvar 

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida 
årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga 
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, och att 
lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig 
säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en 
revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid 
kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. 
Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller fel och anses 
vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas 
påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i 
årsredovisningen. 

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme 
och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. 
Dessutom: 

•  identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i 
årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, 
utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa 
risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och 
ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden. Risken för 
att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är 
högre än för en väsentlig felaktighet som beror på fel, eftersom 
oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, 
avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av 
intern kontroll. 

•  skaffar vi oss en förståelse av den del av föreningens interna 
kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma 
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till 
omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i den 
interna kontrollen. 

•  utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används 
och rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen och 
tillhörande upplysningar. 

•  drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder 
antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. Vi 
drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om 
huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana 
händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om 
föreningens förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen 
att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i 
revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i 
årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om 
sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om 
årsredovisningen. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis som 
inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida 
händelser eller förhållanden göra att en förening inte längre kan 
fortsätta verksamheten. 

•  utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och 
innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om 
årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och 
händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild. 

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade 
omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också 
informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland 
de betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat. 
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra 
författningar 

Uttalanden 

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision 
av styrelsens förvaltning för Företagsekonomiska föreningen för år 
2021 samt av förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst 
eller förlust. 

Vi tillstyrker att föreningsstämman behandlar förlusten enligt förslaget 
i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet 
för räkenskapsåret. 

Grund för uttalanden 

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar 
enligt denna beskrivs närmare i avsnittet "Revisorns ansvar". Vi är 
oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i Sverige 
och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Styrelsens ansvar 

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner 
beträffande föreningens vinst eller förlust, och det är styrelsen som 
ansvarar för förvaltningen. 

Revisorns ansvar 

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt 
uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med 
en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i 
något väsentligt avseende företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig 
till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot 
föreningen. 

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av 
föreningens vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta, är 
att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med 
stadgarna. 

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att 
en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer 
att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda 
ersättningsskyldighet mot föreningen, eller att ett förslag till 
dispositioner av föreningens vinst eller förlust inte är förenligt med 
stadgarna. 

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder vi 
professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning 
under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och förslaget till 
dispositioner av föreningens vinst eller förlust grundar sig främst på 
revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder 
som utförs baseras på vår professionella bedömning med 
utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar 
granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är 
väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha 
särskild betydelse för föreningens situation. Vi går igenom och prövar 
fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra 
förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet. 
Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner 
beträffande föreningens vinst eller förlust har vi granskat om förslaget 
är förenligt med stadgarna. 
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REVISIONSBERÄTTELSE 


Till föreningsstämman i Företagsekonomiska föreningen 
Org.nr. 802001-1345 


Rapport om årsredovisningen 


Uttalanden 


Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Företagsekonomiska 
föreningen för år 2021. 


Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med 
årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande 
bild av föreningens finansiella ställning per den 31 december 2021 och 
av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. 
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga 
delar. 


Vi tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultaträkningen 
och balansräkningen. 


Grund för uttalanden 


Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing 
(ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa 
standarder beskrivs närmare i avsnittet "Revisorns ansvar". Vi är 
oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i Sverige 
och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 


Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 


Styrelsens ansvar 


Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas 
och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. 
Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som den bedömer är 
nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några 
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på 
fel. 


Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för 
bedömningen av föreningens förmåga att fortsätta verksamheten. Den 
upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka 
förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om 
fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om 
beslut har fattats om att avveckla verksamheten. 


Revisorns ansvar 


Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida 
årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga 
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, och att 
lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig 
säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en 
revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid 
kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. 
Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller fel och anses 
vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas 
påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i 
årsredovisningen. 


Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme 
och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. 
Dessutom: 


•  identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i 
årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, 
utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa 
risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och 
ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden. Risken för 
att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är 
högre än för en väsentlig felaktighet som beror på fel, eftersom 
oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, 
avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av 
intern kontroll. 


•  skaffar vi oss en förståelse av den del av föreningens interna 
kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma 
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till 
omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i den 
interna kontrollen. 


•  utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används 
och rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen och 
tillhörande upplysningar. 


•  drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder 
antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. Vi 
drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om 
huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana 
händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om 
föreningens förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen 
att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i 
revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i 
årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om 
sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om 
årsredovisningen. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis som 
inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida 
händelser eller förhållanden göra att en förening inte längre kan 
fortsätta verksamheten. 


•  utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och 
innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om 
årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och 
händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild. 


Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade 
omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också 
informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland 
de betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat. 
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra 
författningar 


Uttalanden 


Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision 
av styrelsens förvaltning för Företagsekonomiska föreningen för år 
2021 samt av förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst 
eller förlust. 


Vi tillstyrker att föreningsstämman behandlar förlusten enligt förslaget 
i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet 
för räkenskapsåret. 


Grund för uttalanden 


Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar 
enligt denna beskrivs närmare i avsnittet "Revisorns ansvar". Vi är 
oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i Sverige 
och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 


Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 


Styrelsens ansvar 


Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner 
beträffande föreningens vinst eller förlust, och det är styrelsen som 
ansvarar för förvaltningen. 


Revisorns ansvar 


Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt 
uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med 
en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i 
något väsentligt avseende företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig 
till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot 
föreningen. 


Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av 
föreningens vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta, är 
att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med 
stadgarna. 


Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att 
en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer 
att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda 
ersättningsskyldighet mot föreningen, eller att ett förslag till 
dispositioner av föreningens vinst eller förlust inte är förenligt med 
stadgarna. 


Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder vi 
professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning 
under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och förslaget till 
dispositioner av föreningens vinst eller förlust grundar sig främst på 
revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder 
som utförs baseras på vår professionella bedömning med 
utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar 
granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är 
väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha 
särskild betydelse för föreningens situation. Vi går igenom och prövar 
fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra 
förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet. 
Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner 
beträffande föreningens vinst eller förlust har vi granskat om förslaget 
är förenligt med stadgarna. 


 


 


 


 


 


 


 


Stockholm 2022 


 


           


 


Elisabeth Simonsson 


Auktoriserad revisor 


 


 


 


 


Carl Niring 


Auktoriserad revisor 


 


 






 
  
   
    notification.sent
    2022-06-01T13:02:43.722Z
    rJid7JHuc
    
     rJid7JHuc
     /envelopes/BJ4bQJS_9/recipients/SJgaEmyru9
     /envelopes/BJ4bQJS_9/recipients/SJgaEmyru9/notifications/rJid7JHuc
     Dokument att signera
     elisabeth.simonsson@se.gt.com
     2022-06-01T13:02:43.497Z
     30fe6301-d7e3-4c45-b3de-f67112f64e19
     sent
   
    
     /system/service/honcho/notify
   
  
   
    notification.sent
    2022-06-01T13:02:43.729Z
    rJej_X1HO5
    
     rJej_X1HO5
     /envelopes/BJ4bQJS_9/recipients/BJoS71BOc
     /envelopes/BJ4bQJS_9/recipients/BJoS71BOc/notifications/rJej_X1HO5
     Dokument att signera
     carl.niring@se.gt.com
     2022-06-01T13:02:43.500Z
     c149adf5-e3d4-4b19-9d44-bcc5c221dd64
     sent
   
    
     /system/service/honcho/notify
   
  
   
    recipient.envelope.opened
    2022-06-01T14:35:04.106Z
    SJgaEmyru9
    
     
      Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/101.0.4951.64 Safari/537.36 Edg/101.0.1210.47
      88.131.44.131
      2022-06-01T14:35:03.937Z
    
     SJgaEmyru9
     2022-06-01T14:35:03.937Z
     /envelopes/BJ4bQJS_9/recipients/SJgaEmyru9
     /envelopes/BJ4bQJS_9
   
    
     /envelopes/BJ4bQJS_9/recipients/SJgaEmyru9
     Elisabeth
     Simonsson
     88.131.44.131
   
  
   
    signature.created
    2022-06-01T14:35:26.215Z
    Sy1XX1Buq.fb44590e-24eb-4321-b0ce-ae6ac2cd724c
    
     Sy1XX1Buq.fb44590e-24eb-4321-b0ce-ae6ac2cd724c
     /envelopes/BJ4bQJS_9/documents/Sy1XX1Buq/signatures/Sy1XX1Buq.fb44590e-24eb-4321-b0ce-ae6ac2cd724c
     /envelopes/BJ4bQJS_9/documents/Sy1XX1Buq
     
      /envelopes/BJ4bQJS_9/recipients/SJgaEmyru9
      Anna-Maria Elisabeth
      Simonsson
      1964/04/29
      196404297803
    
     signed
     bankid-se
     Anna-Maria Elisabeth
     Simonsson
     1964/04/29
     88.131.44.131
     
      Sy1XX1Buq
      027791a2-dd1d-40e3-ae5d-69d135d18064
      true
      2022-06-01T14:35:25.509Z
      PD94bWwgdmVyc2lvbj0iMS4wIiBlbmNvZGluZz0iVVRGLTgiIHN0YW5kYWxvbmU9Im5vIj8+PFNpZ25hdHVyZSB4bWxucz0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMC8wOS94bWxkc2lnIyI+PFNpZ25lZEluZm8geG1sbnM9Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzIwMDAvMDkveG1sZHNpZyMiPjxDYW5vbmljYWxpemF0aW9uTWV0aG9kIEFsZ29yaXRobT0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvVFIvMjAwMS9SRUMteG1sLWMxNG4tMjAwMTAzMTUiPjwvQ2Fub25pY2FsaXphdGlvbk1ldGhvZD48U2lnbmF0dXJlTWV0aG9kIEFsZ29yaXRobT0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMS8wNC94bWxkc2lnLW1vcmUjcnNhLXNoYTI1NiI+PC9TaWduYXR1cmVNZXRob2Q+PFJlZmVyZW5jZSBUeXBlPSJodHRwOi8vd3d3LmJhbmtpZC5jb20vc2lnbmF0dXJlL3YxLjAuMC90eXBlcyIgVVJJPSIjYmlkU2lnbmVkRGF0YSI+PFRyYW5zZm9ybXM+PFRyYW5zZm9ybSBBbGdvcml0aG09Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnL1RSLzIwMDEvUkVDLXhtbC1jMTRuLTIwMDEwMzE1Ij48L1RyYW5zZm9ybT48L1RyYW5zZm9ybXM+PERpZ2VzdE1ldGhvZCBBbGdvcml0aG09Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzIwMDEvMDQveG1sZW5jI3NoYTI1NiI+PC9EaWdlc3RNZXRob2Q+PERpZ2VzdFZhbHVlPlR4MjhLd1JLSFpmdXRWQnFiU3BiWXVocmcwcWFTVUpjaGU3U2phcEx1Sms9PC9EaWdlc3RWYWx1ZT48L1JlZmVyZW5jZT48UmVmZXJlbmNlIFVSST0iI2JpZEtleUluZm8iPjxUcmFuc2Zvcm1zPjxUcmFuc2Zvcm0gQWxnb3JpdGhtPSJodHRwOi8vd3d3LnczLm9yZy9UUi8yMDAxL1JFQy14bWwtYzE0bi0yMDAxMDMxNSI+PC9UcmFuc2Zvcm0+PC9UcmFuc2Zvcm1zPjxEaWdlc3RNZXRob2QgQWxnb3JpdGhtPSJodHRwOi8vd3d3LnczLm9yZy8yMDAxLzA0L3htbGVuYyNzaGEyNTYiPjwvRGlnZXN0TWV0aG9kPjxEaWdlc3RWYWx1ZT5UR2k0N1lpTzhLaTBmMkxWNU5VNUFwYUJreXlPN2RHU1ZHdHFKVGk1Z21JPTwvRGlnZXN0VmFsdWU+PC9SZWZlcmVuY2U+PC9TaWduZWRJbmZvPjxTaWduYXR1cmVWYWx1ZT5JQnR4d2dFcEh5YlE3dlZaMVJrRjVlQjljYldJclZSdjdPS1o1N1NWazdXVUQ1QVU3OTdCWXB4WDRCc3JFMnRLQWZVVXhPNVZlazZoR2trYmhsZm5lblNncTIwUDQxTlpWa1hMRDNHaW84RnVzTkx0RWx5RERuOG9QdHdMVXhxVStZdFlzNEhlNm13ODd2US9ldGdGNTlqVXU5anlobDd3RTV4RkpJU3Y2QmdDQzg5OEpzbEdianRKbDNrQVVtK1VuM2tLMm5wNmI1KzlzeHl5ZFRBUER2S0N5SVV1Sm9mbEVLWktCcVBPNTZROHVYMkVIVnBGbGRnMnM2QkVOMlJYN3NwSmFVMTFBbTdMNWgwclZQS3FVaEc2Y3piTHR5MGhNbjZtM09rZSsrYWMxNCtzVnliV2VWNTYwMmREL2FVT0VJMFJKSTBqQ0tkR0hBWnRUd2piUVE9PTwvU2lnbmF0dXJlVmFsdWU+PEtleUluZm8geG1sbnM9Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzIwMDAvMDkveG1sZHNpZyMiIElkPSJiaWRLZXlJbmZvIj48WDUwOURhdGE+PFg1MDlDZXJ0aWZpY2F0ZT5NSUlGclRDQ0E1V2dBd0lCQWdJSVhoa3hzaG13TWxrd0RRWUpLb1pJaHZjTkFRRUxCUUF3Z1pFeEN6QUpCZ05WQkFZVEFsTkZNU2d3SmdZRFZRUUtEQjlUZG1WdWMydGhJRWhoYm1SbGJITmlZVzVyWlc0Z1FVSWdLSEIxWW13cE1STXdFUVlEVlFRRkV3bzFNREl3TURjM09EWXlNVU13UVFZRFZRUURERHBUZG1WdWMydGhJRWhoYm1SbGJITmlZVzVyWlc0Z1FVSWdLSEIxWW13cElFTjFjM1J2YldWeUlFTkJNeUIyTVNCbWIzSWdRbUZ1YTBsRU1CNFhEVEl3TURneE56SXlNREF3TUZvWERUSTFNRGd4TnpJeE5UazFPVm93Z2ZJeEN6QUpCZ05WQkFZVEFsTkZNU2d3SmdZRFZRUUtEQjlUZG1WdWMydGhJRWhoYm1SbGJITmlZVzVyWlc0Z1FVSWdLSEIxWW13cE1SSXdFQVlEVlFRRURBbFRhVzF2Ym5OemIyNHhIVEFiQmdOVkJDb01GRUZ1Ym1FdFRXRnlhV0VnUld4cGMyRmlaWFJvTVJVd0V3WURWUVFGRXd3eE9UWTBNRFF5T1RjNE1ETXhSakJFQmdOVkJDa01QU2d5TURBNE1UZ2dNVEF1TkRncElFRnVibUV0VFdGeWFXRWdSV3hwYzJGaVpYUm9JRk5wYlc5dWMzTnZiaUF0SUUxdlltbHNkQ0JDWVc1clNVUXhKekFsQmdOVkJBTU1Ia0Z1Ym1FdFRXRnlhV0VnUld4cGMyRmlaWFJvSUZOcGJXOXVjM052YmpDQ0FTSXdEUVlKS29aSWh2Y05BUUVCQlFBRGdnRVBBRENDQVFvQ2dnRUJBTXpWRzU2Y0NWSHhvVGhsNnF6VDlGQnNXd3ZOd1VOZUpYaWZFQlBiRGJCRzNUakNwckFGcFJJazBOU1JsZUU1WWlsZHk2MVN0ZjlDTHdxWlNudUgwRWpiRGNybWt3UzhpTVoxbzdhNlljZkx5eVVLVlBKWDZLaGlKVFlaWXFydVhKb2ZRaHA5NGZ2bWpmeXRiTzdFTHdpbG1tQkhhWldybytxWGErTHRYeFZEdXNHelhqaVV2K0VTSE9qYURCZ1pPZmZ0SmtBTzZGUTRQaE9Eb2FBdkNqdk9pbENjcGU3cC9uQlhqejk4VFVNZlJuYVNHekVJRlFiS3BZWGVOOFl0TG1KSFdCbTRWS1dzYjJQS0VrTXBFejIwYmI2R1JhSTE4WGZKUEMzdjhpN2xxeXRnRHlYaE5ESEFVbnBYOUl1K3lqeFFNVjFRWm01QWM4T1VFaWxxQUZNQ0F3RUFBYU9CcFRDQm9qQTdCZ2dyQmdFRkJRY0JBUVF2TUMwd0t3WUlLd1lCQlFVSE1BR0dIMmgwZEhBNkx5OXZZM053TG5KbGRtOWpZWFJwYjI1emRHRjBkWE11YzJVd0V3WURWUjBnQkF3d0NqQUlCZ1lxaFhCT0FRVXdEZ1lEVlIwUEFRSC9CQVFEQWdaQU1COEdBMVVkSXdRWU1CYUFGQnoxNklZTytVNVU2MEpmNmd4dkEyaGtWZjZJTUIwR0ExVWREZ1FXQkJTdTZBZm4yV0wrbnFxUjV4YU83eGVEeXpnUkxqQU5CZ2txaGtpRzl3MEJBUXNGQUFPQ0FnRUFDbUJQUUUwVzlPRU1aNjRUYWVHVTRrTFFEeFlVY2dBQWNtVFNDWG5MSGNXOUIvVzMxcTBxQXJ4QVY5UnR4NGZ5NlFqR3hNWFZma1o5dWZRaWpwc1JjRkg5Zk90R3hNbXR5NmZ0Rkd5bFM3aXpoWmZSbmtvVURURyt3QmxUN2xOK0RheUxZeW9HaXg0WTNmVjVSeEhpWnppRVFoZGhBTVF2SXh1K00rY2s2OS8rekZlaDVtQUJUNVRLR1dHNVZBQlVaN05ZR29TVnQyWFFmWllCM3M2aTBJeTNjMzhNVld3ZlJBQmt6UnFpZzJ1V0h2SDNJbG5wRHN1VE1BWTNpZjYvTk1oU2xuL2pHWGNyL1ZPZXNsSEcrclhYUTN3OHpYNk50cDY2b3VodXdxc2ZHekRiMFloc1BrVnM5bjE3cW5XYXJjaGEvSEFGQk8xOXVDWldoWnhCNUloQ3JOTEdMenF0Wml2WjlXTjNncUNCUFdUWkpQYzlOeGxGT1ZOY29WRkVDb0UvQVZvUEo5MTZ0VmxET2V2M0ZhbURLVmFrMHl1RGxLTXcwSFhkTktuSERoaG9rUyt4VjBBNmp3REp6YWx5Q0FacFlDTWVZczFtT3FuSmdpbm5FZi83NktFMXBYQTF4Z1RMSytYQXBDMG9mQXRxaTZqZEhHTkZJcFhGQlgyanZscG82cnVyQjFUUUFyS1p4S1lMTE9OUll6Tmt3ZWRnY256Y3JJdnk5dndPdEVQTE1ZSStXbFF1Y0dEVmxDSjk2eXBWbzlGMnRJS3BUN1VwZUtRTXdaVnNNRTNSaXJ5N2Niek1QUkdtZkVzZGlOKzZ2eWFVN0k1dGdzSGtvZzJlVDltNUlHZWdIbWRoRHZxUzlPV29kcVFYMHMyTXhlYW5qd1hNdEw1Y0FZRT08L1g1MDlDZXJ0aWZpY2F0ZT48WDUwOUNlcnRpZmljYXRlPk1JSUdGRENDQS95Z0F3SUJBZ0lJZk16N0ovTncvUzh3RFFZSktvWklodmNOQVFFTkJRQXdnWWN4Q3pBSkJnTlZCQVlUQWxORk1TZ3dKZ1lEVlFRS0RCOVRkbVZ1YzJ0aElFaGhibVJsYkhOaVlXNXJaVzRnUVVJZ0tIQjFZbXdwTVJNd0VRWURWUVFGRXdvMU1ESXdNRGMzT0RZeU1Ua3dOd1lEVlFRREREQlRkbVZ1YzJ0aElFaGhibVJsYkhOaVlXNXJaVzRnUVVJZ0tIQjFZbXdwSUVOQklIWXhJR1p2Y2lCQ1lXNXJTVVF3SGhjTk1USXdNekUyTVRNd09URTNXaGNOTXpReE1qQXhNVE13T1RFM1dqQ0JrVEVMTUFrR0ExVUVCaE1DVTBVeEtEQW1CZ05WQkFvTUgxTjJaVzV6YTJFZ1NHRnVaR1ZzYzJKaGJtdGxiaUJCUWlBb2NIVmliQ2t4RXpBUkJnTlZCQVVUQ2pVd01qQXdOemM0TmpJeFF6QkJCZ05WQkFNTU9sTjJaVzV6YTJFZ1NHRnVaR1ZzYzJKaGJtdGxiaUJCUWlBb2NIVmliQ2tnUTNWemRHOXRaWElnUTBFeklIWXhJR1p2Y2lCQ1lXNXJTVVF3Z2dJaU1BMEdDU3FHU0liM0RRRUJBUVVBQTRJQ0R3QXdnZ0lLQW9JQ0FRQ2FrT21jYWU1ajVPSjQ3c3pvNXVRaGQ2MnNSc2FHNTc2ajQxM0N1STFKNS9TVnFmajdMcTV0Qng2TnoxdHh1ZytDenE2OWUzdzE2aGpia0RYZW9pUm1QUHVPY0tpYVVXYVFqbDhjaXU1bWRoUU1RWGVSUWtPc01sY0xhVUJSZ3grWVhSWEl1ZmxiY2tzcm9hcENPOHJDUVRDUUxDdGMvS0dZSDBVMm4rNERLb2h3L29rVFVFSjVzVTVlaFJpa3JvRjc1Q1IyWWxyRlMvSGZ4MGlSQUdTYUkzNXVuN0ZWbzBmUGszbUh1SUFnMUNFTGhXeUgrMnplQmxFNFZpenc4blFPRW9qZ2g3MFNQTTdtdmh6RmxJM1J2TXQwZTMzcnJkNzc5d1JVV0xQY3N6V0JYcW1ENjZGTnAwd3pWSjBzVFE4VkZwV3FqcmVVNWR2cjBWdUtDWlZrRXBkc3UwYnlTaWR6T2dkekcwZGJBVzFJVzZtVVUxRzh5WDFmRzd6L2VpTXoveXh2UGJWWmtTUlhSOXVydm9aVlVtVE52N2huZ2FVRUlWbVVvUmc1K04rb2ltYUtPZW5WaHgybkpxL0tuY1d6QWRVWFl1M0FHSXVWclFjRTdBUHVBTExrNk9tVm85V3hqUTA0YVgvOUpZeWlNajRlNW14SVowMmFnNzlhRUVmUm5xSVlLeCsxRlk4STNaQlhzUnhXNDc2YS85U2RIdzNGcVVsU3RlZndBYWtrZnRRaUNqTzRlTWZEdnowaWVMWWFJS0FybVpQVVI1RGpDV3RURkZYMHhuNnBUY0lpK1JLT1lUbkVkdlZBdVI3Z0JmMlVSTlRkN0pLRSszbDA5cXFpNFRRV2JsQVpiMXVneW5rRXhQUzNmSjZRU293c2tpMlFPenhIWkxoeEVRSURBUUFCbzNnd2RqQWRCZ05WSFE0RUZnUVVIUFhvaGc3NVRsVHJRbC9xREc4RGFHUlYvb2d3RHdZRFZSMFRBUUgvQkFVd0F3RUIvekFmQmdOVkhTTUVHREFXZ0JTSWpGWkpCTTBTQTVxZFMxYVRoQ0xuc0FHZGpUQVRCZ05WSFNBRUREQUtNQWdHQmlxRmNFNEJCVEFPQmdOVkhROEJBZjhFQkFNQ0FRWXdEUVlKS29aSWh2Y05BUUVOQlFBRGdnSUJBRlpIOGNRVk9YSTN0dm1ZL2oxSlRPSUsxVk90emdZVkJVTmE0dFlOWUVoMXFGb041ZkpqNkVFY2VKdGZOZUhBbXVFRU9aKzVRZ056ZWNaN3NhcmVwNnF5QXdORmRSbzFvalFEdDBNaWJjSmRvTGRtazN6azR6NkFOY2FORk9lYm5GN2pqNC9pdkpTRnRRM0cxQ0owSThHL244Ulh2MW1WazR0SHB3Qk05aHF4UStMazA4Q0RrTGRrSnluWVByTW1LVmt3Y2tBSEd6MWc4aWUvbE5RY1hKYzhWanBZSHBkdktaQktJVTNWbHZndHFDLzUydHdoemhCQW56c3Q2UkdnMHZEbTJGTytxYkNNNHdYRmFmcjlNeGVvU2M3QWM0Mmh0VTlHTm9xWVh6dm1Na0U4QitDYVpPV3JyNHJmSFdjbWVpUENxTForWm5rZ0NuSHVmMzkvZHhHU0VENTd6S3ZzMVJFNk8yU2Jwd1BoN2hmTWczYUVpZnFpWXA1dmhUeGxqcGlJeDJiaExzYUNMT0hwaUVIREl2SkRrMjR6VmkzdEI5TFpBRVRyYW0yb2hEYm9wWWp1aEJrUk1Nb2xsMWdrckh4UUsyekFuZEJRczh4OXpkN0R2cFRCVUgzazZDMFc3Vmg3T2VMc0xENGtaRUtuR0lTY2x4TlMyNE5rMVc3S2lxcGZiSE9NY3MvcDUvVytaY3I3SkNnTlNqeTkrMnoxbHdzTWdFc0k2dk5KTjRXU2JuNlc3L0QzQmlwMDF1blF6dHVSdFAyYkRSM2NndjdQd2FqSUNvaWRPTHo0U2t5aFNXZmJHbEQ5VlBsb2VDK1NzamhHamUxNXFMTkwwT29yMkhkdUc5dWROQzJFcHdRRWwvR2xOM0ovV2VLVGtLZXoxR3lDQ1RmK0t0dFg8L1g1MDlDZXJ0aWZpY2F0ZT48WDUwOUNlcnRpZmljYXRlPk1JSUY1VENDQTgyZ0F3SUJBZ0lJWFU1NC93WU9jaTR3RFFZSktvWklodmNOQVFFTkJRQXdZekVrTUNJR0ExVUVDZ3diUm1sdVlXNXphV1ZzYkNCSlJDMVVaV3R1YVdzZ1FrbEVJRUZDTVI4d0hRWURWUVFMREJaQ1lXNXJTVVFnVFdWdFltVnlJRUpoYm10eklFTkJNUm93R0FZRFZRUUREQkZDWVc1clNVUWdVbTl2ZENCRFFTQjJNVEFlRncweE1qQXpNVFl4TWpJd05UVmFGdzB6TkRFeU16RXhNakl3TlRWYU1JR0hNUXN3Q1FZRFZRUUdFd0pUUlRFb01DWUdBMVVFQ2d3ZlUzWmxibk5yWVNCSVlXNWtaV3h6WW1GdWEyVnVJRUZDSUNod2RXSnNLVEVUTUJFR0ExVUVCUk1LTlRBeU1EQTNOemcyTWpFNU1EY0dBMVVFQXd3d1UzWmxibk5yWVNCSVlXNWtaV3h6WW1GdWEyVnVJRUZDSUNod2RXSnNLU0JEUVNCMk1TQm1iM0lnUW1GdWEwbEVNSUlDSWpBTkJna3Foa2lHOXcwQkFRRUZBQU9DQWc4QU1JSUNDZ0tDQWdFQWxNNFBhdk8zTm0xN0hiRkFoZWVSMzJsa0dJTXlDT2wxK0lzUWM2L1Q5WDN0NUJwRXFhakVkQlVNTm1XbExPRDFHSUdEZDBtVm9XVzJIZ3ZFTmcyK2oyYTVGd3l5Y0FTZEJUTXUzWHE3ZWdsQjA3MHdJSWVHSkJCcU5TR0hITHY3RG1BSzdyOXhLWDBpSUNLMDNqWjVGUWZlNWxXS2V5OVZmN1NwWlFUNGx5WHVDVk5wUHkweGlCMmFwLys2dHRoTndrbldleWRmZTlxVDVuTEVLU0w1bXBaQTZrNi85bVU0TGExT0grRVlCdDByWk9WZmZJc3grQ0JzRURZbXQ4NU4yTXN3aUwrWGtNelVoMEhQbDg2WHdEZlFlQllVU05GZXZpaHgxdHBaa0E5aDJFNTV4Q082QThSYmN6Yzd1WkFYTXNxSnVWb3E5YklqbjBZbWwyZE5lQ0dRMFp5NnFWZXo1MVkreVhnR1JqOWwzSXRENlVObjZsVU1YUG91a0ZISFFKb3ZJZzBrdFJhUU1kKy9nZ0VwZjVtRXpQZHZmVVdmNndxVmdYbUl0Vk9wQTFQQXgrTFB2ZC9SQWNRV2JlQlRJVXk1bk9Qc3BnT1lMZktHUGFBN3JyVTMzVXlpQmNTS1g4K3grRTVocEQ4aUp1czhib3Z4anNlUUVGa0JnQVpXdldMZkh1QmRJT2hNcUpEL1RXRCtQblJRNXN5eEZiRTIwNkdoNHBJTUxLWFJ0RWdsL2FaQVczQ1QzUTBqUDNDM0RjSFFIK2huNTdGYm5ibFo0dS9zMVpVTFF0TG5ETnk5cFpZMEkvT0RkMjVEYjgraFM1RlgvdEgwNjNZUVhNcWw0NEY1c1B1NEpYRFdwcXpFTDB3NzlVc0lqVlpsWjRKbmp2N1R6dmRkbnowQ0F3RUFBYU40TUhZd0hRWURWUjBPQkJZRUZJaU1Wa2tFelJJRG1wMUxWcE9FSXVld0FaMk5NQThHQTFVZEV3RUIvd1FGTUFNQkFmOHdId1lEVlIwakJCZ3dGb0FVWjRxNnN1cElISHIxTzJnM0ozSUc2NUZqeTFNd0V3WURWUjBnQkF3d0NqQUlCZ1lxaFhCT0FRRXdEZ1lEVlIwUEFRSC9CQVFEQWdFR01BMEdDU3FHU0liM0RRRUJEUVVBQTRJQ0FRQjZxN1kweS8yZmt3a3pTaUY0Vk8wWUpDS0FSVkRXUU45ZEJKWThSUVZIMVc1N3pnY1FsMFc0eXZKd1k0dVZGUFZOUmNWVVhsL3hqNnZYN3dyMzJIUFVLZkhHSytQR0o2OXYxUStYdG8veTNHczVWMUhCait1LzR1bU45L2xncXBwM0pyb0MraTQ3WjVUS2hqNGZmTi80L2lOS3Z2SVRxa2RCV2VxVUZFZE10cGVrWU9TQ20xbU1ITE5QamxDd1VHKzl4M3pPcUtLVkdhRUxRRTZabW5hdURra1VwYS9RblcxazJwSUs2Qit0c1lUbWpmaHFIS2V3OWdndnk2NmZKdUhrSWxGNEo1T0lhYUNWd1RITzUzbFAzbTd3V0l1T3JqTkxxS2lGZFBWQUVSSStzdENvalJONEtFMDBvTWFJOFd3UnVDQ2V3YkkrQlhwdFJYWVBvNXlDQUJSaldYcnNjSGRWY1ZpVWR5VXlYemNWUXdqZ2Q2eGROMTVxVEk5VjJYSG9pTkg4MGVuWTJFNWYvcWw3bG41OEdsM0FTT29hSTlrZG5pRXpvaktob2RKaFFqRFFYRnRHalhPRGJJUGlMYzRleW5iNzVjWEtLb1MzanpjVm1ISnY2TElqZUl3R1dKMXZIazZhZ09JUzk0ME5TTGhCOW9ydUZXL1Y3b2laTlVCSUhlS3hGNzRTOWFZZUV2Rjd0aUNlMklMN0hTWEJibG5yVzN0K1hobERnYWp2TVpBUUZqamhxRjIxQmt3d2FQclg5eVZjLzRLTThQektXL3pRZlBlREUrckVaMW1XV1dpSk5BZjZpMW5DOU04WGJCN0dhVFEzSUxNS0tpM3Q1UTkrc0c1VTRwQzdWdTJaT0sydHNtUlJIa1NIOXJ0dDQ0dnp4SndOc2RCclZ3PT08L1g1MDlDZXJ0aWZpY2F0ZT48L1g1MDlEYXRhPjwvS2V5SW5mbz48T2JqZWN0PjxiYW5rSWRTaWduZWREYXRhIHhtbG5zPSJodHRwOi8vd3d3LmJhbmtpZC5jb20vc2lnbmF0dXJlL3YxLjAuMC90eXBlcyIgSWQ9ImJpZFNpZ25lZERhdGEiPjx1c3JWaXNpYmxlRGF0YSBjaGFyc2V0PSJVVEYtOCIgdmlzaWJsZT0id3lzaXd5cyI+Q2lBZ0lDQkl3NlJ5YldWa0lITnBaMjVsY21GeUlHUjFJR1J2YTNWdFpXNTBaWFE2SUNkU1FsOXVlV0ZmSUVsVFFWOUd3N1p5Wlc1cGJtZGhjaUF0SUVaRlJpQXlNREl4TG5Ca1ppY3VJRWRsYm05dElHRjBkQ0J6YTNKcGRtRWdkVzVrWlhJZ2JXVmtDaUFnSUNCa2FXNGdaUzFzWldkcGRHbHRZWFJwYjI0Z1oyOWthOE9rYm01bGNpQnZZMmdnWnNPMmNtSnBibVJsY2lCa2RTQmthV2NnZEdsc2JDQjJhV3hzYTI5eVpXNGdhU0JrYjJ0MWJXVnVkR1YwTGdvZ0lDQWdVMmxuYm1GMGRYSmxiaUJ5WldkcGMzUnlaWEpoY3lCaGRpQmxMWE5wWjI1bGNtbHVaM04wYXNPa2JuTjBaVzRnVm1WeWFXWnBaV1FnYjJOb0lHVnVJR0psYTNMRHBHWjBaV3h6WlFvZ0lDQWdjMnRwWTJ0aGN5QjBhV3hzSUdScGJpQmxMWEJ2YzNRdUNpQWc8L3VzclZpc2libGVEYXRhPjx1c3JOb25WaXNpYmxlRGF0YT5SN1VTVm9OYktRZWxtcVJiT3FFM0JRR0J3MUpYbm8zUVRDR2NWd2xHaWhvPTwvdXNyTm9uVmlzaWJsZURhdGE+PHNydkluZm8+PG5hbWU+WTI0OVZtVnlhV1pwWldRZ1IyeHZZbUZzSUVGQ1hDdEhjbUZ1ZENCVWFHOXliblJ2YmlCVGQyVmtaVzRnUVVJc2JtRnRaVDFIY21GdWRDQlVhRzl5Ym5SdmJpQlRkMlZrWlc0Z1FVSXNjMlZ5YVdGc1RuVnRZbVZ5UFRVMU5qZzRNekV5TXpNc2J6MVRkbVZ1YzJ0aElFaGhibVJsYkhOaVlXNXJaVzRnUVVJZ0tIQjFZbXdwTEdNOVUwVT08L25hbWU+PG5vbmNlPkd6TVdPTUpoem9ldlNYNzA5YzlndHM1eFRWaz08L25vbmNlPjxkaXNwbGF5TmFtZT5SM0poYm5RZ1ZHaHZjbTUwYjI0Z1UzZGxaR1Z1SUVGQzwvZGlzcGxheU5hbWU+PC9zcnZJbmZvPjxjbGllbnRJbmZvPjxmdW5jSWQ+U2lnbmluZzwvZnVuY0lkPjx2ZXJzaW9uPk55NHlOeTR3PC92ZXJzaW9uPjxlbnY+PGFpPjx0eXBlPlNVOVQ8L3R5cGU+PGRldmljZUluZm8+TVRVdU5RPT08L2RldmljZUluZm8+PHVoaT5MYkVzTThFNkJYb2hrTkdEUWtNNFlwKzl0Vms9PC91aGk+PGZzaWI+MDwvZnNpYj48dXRiPmNzMTwvdXRiPjxyZXF1aXJlbWVudD48Y29uZGl0aW9uPjx0eXBlPkNlcnRpZmljYXRlUG9saWNpZXM8L3R5cGU+PHZhbHVlPjEuMi43NTIuNzguMS41PC92YWx1ZT48L2NvbmRpdGlvbj48L3JlcXVpcmVtZW50Pjx1YXV0aD5wdzwvdWF1dGg+PHRva2VuPnRva2VuLW5vdC11c2VkPC90b2tlbj48L2FpPjwvZW52PjwvY2xpZW50SW5mbz48L2JhbmtJZFNpZ25lZERhdGE+PC9PYmplY3Q+PC9TaWduYXR1cmU+
      
       /envelopes/BJ4bQJS_9/recipients/SJgaEmyru9
       Anna-Maria Elisabeth
       Simonsson
       elisabeth.simonsson@se.gt.com
       196404297803
       1964/04/29
       88.131.44.131
     
    
     196404297803
     2022-06-01T14:35:25.509Z
   
    
     /envelopes/BJ4bQJS_9/recipients/SJgaEmyru9
     Anna-Maria Elisabeth
     Simonsson
   
  
   
    recipient.envelope.opened
    2022-06-01T14:39:14.229Z
    BJoS71BOc
    
     
      Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 15_5 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) EdgiOS/102.0.1245.30 Version/15.0 Mobile/15E148 Safari/604.1
      88.131.44.131
    
     BJoS71BOc
     2022-06-01T14:39:14.166Z
     /envelopes/BJ4bQJS_9/recipients/BJoS71BOc
     /envelopes/BJ4bQJS_9
   
    
     /envelopes/BJ4bQJS_9/recipients/BJoS71BOc
     Carl
     Niring
     88.131.44.131
   
  
   
    signature.created
    2022-06-01T14:39:41.839Z
    Sy1XX1Buq.49bdb5de-8330-4825-9be5-6e11d6e6e570
    
     Sy1XX1Buq.49bdb5de-8330-4825-9be5-6e11d6e6e570
     /envelopes/BJ4bQJS_9/documents/Sy1XX1Buq/signatures/Sy1XX1Buq.49bdb5de-8330-4825-9be5-6e11d6e6e570
     /envelopes/BJ4bQJS_9/documents/Sy1XX1Buq
     
      /envelopes/BJ4bQJS_9/recipients/BJoS71BOc
      Carl Fredrik
      Niring
      1969/04/14
      196904140453
    
     signed
     bankid-se
     Carl Fredrik
     Niring
     1969/04/14
     88.131.44.131
     
      Sy1XX1Buq
      610f34cf-c76e-4d07-ac0e-f14aa5bc927e
      true
      2022-06-01T14:39:40.927Z
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       /envelopes/BJ4bQJS_9/recipients/BJoS71BOc
       Carl Fredrik
       Niring
       carl.niring@se.gt.com
       196904140453
       1969/04/14
       88.131.44.131
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     /envelopes/BJ4bQJS_9/recipients/BJoS71BOc
     Carl Fredrik
     Niring
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