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1. INFOTORG WEBB - FEM INFORMATIONSOMRÅDEN 

Fem informationsområden 

InfoTorg innehåller fem informationsområden:  
 

 Företag 

 Person  

 Fordon  

 Fastighet  

 Juridik 
 

Källor 

Källa Information 
Skatteverket  Folkbokföringsinformation 

- Navet (endast för myndigheter) Familjerelationer  

- SPAR (Statens personadressregister) Skatteregistrering (via SCB)  –  enskild näringsidkare. 
Fastighetstaxering 

Bolagsverket (BV) Företagande   

Statistiska Centralbyrån (SCB) Enskild näringsidkare, aktiebolag, handelsbolag, 
kommanditbolag, bostadsrättsföreningar, ekonomiska 
föreningar m.m. 

Lantmäteriet Lagfaren ägare, fastighetstaxering m.m. 

Transportstyrelsen  Fordonsinnehav m.m. 

Domstolsväsendet Domar m.m. 

Bisnode Historik, telefonnummer, betalningsanmärkningar, 
kreditupplysningar, bilfakta m.m. 
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2. FÖRETAGSINFORMATION 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I InfoTorg Företag finns det över 2,7 miljoner företag, organisationer, myndigheter  inklusive 
arbetsställen.   

 
Dessutom finns det över 2,3 miljoner personer med företagsengagemang i tjänsten. 

  

Allmän information 

• Grundinformation  

• Bolagsordning 

• Verksamhet/Ändamål 

• Arbetsställen 

• Fler företagsnamn 

• Förseningsavgifter 

• Historik 

• Koncerntillhörighet  

• Kontaktpersoner 

• Bolagsverkets 

ärendeförteckning   

 

Företagets uppdrag i andra 

företag 

 

Funktionärer/Firmateckning 
• Registrerade funktionärer och 

firmatecknare  

• Historiska funktionärer  

• Styrelsekontroll 

 

   

Ekonomisk information 

• Årsredovisningar 

• Skatteregistrering 

• Räkenskapsinformation 

• Betalningsanmärkningar 

och skuldsaldo 

• Bokslut  

• Nyckeltal (även för 

koncerner) 

• Aktieuppgifter 

• Kreditupplysningar 

Aktieuppgifter 

• Tillväxt och prognos 

 

Kreditupplysning 
• Rating 

• Standard 

 

Fastigheter 
• Fastighetsinnehav 

• Fastighetstaxering 

 

Fordonsinnehav 
 

 

Företagsinteckningar 
• Företagsinteckningar 

• Bolagsverkets ärendeförteckning för 

inteckningar 

 

Juridisk information 
• Förekommer i juridiska sammanhang 

 

Registreringsbevis 
• InfoTorg - inklusive skatte-

registrering och de fem senaste 

ärendena hos Bolagsverket. 

• Bolagsverket – även på engelska. 

 

Status 

• Konkurs, likvidation, företagsre-

konstruktion, fusion, delning, 

avregistrerad och ombildning 

 

Person i företagssammanhang 
• Uppdrag i företag   

• Näringsförbud 

• Konkurs 

• Betalningsanmärkningar 

• Inkomsttaxering  

• Fastighetstaxering 
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Företag Sökmöjligheter 

Fritextsökning 

En fritextsökning innebär att du får träff på ditt sökord i alla de fält som gjorts sökbara i InfoTorg och 
du får ditt sökresultat i en träfflista. I träfflistan kan du sedan filtrera ditt sökresultat, t.ex. att få fram 
bara aktiva aktiebolag. Du kan använda följande: 
 

 valfria sökord - företagsnamn, adress, telefonnummer, personnummer m.m.  

 ange flera personnummer för att få fram gemensamma uppdrag i företag för flera personer. 

 ange t.ex. 630502-0000 för att få fram utländska styrelseanknutna personer 

 asterisk t.ex. Vatten* Vind* 

 sökningen sker även på historiska företagsnamn. 
 

 
 
Tips! Om du funderar på om två personer har eller har haft uppdrag i samma företag kan du enkelt 
se detta genom att skriva in bådas personnummer med mellanslag emellan i fritextsökningen. 
 
Klicka på Visa träffkontext för att se om det är en aktuell eller historisk position. 
 

 

ID-nummersökning 

Ange organisationsnummer eller arbetsställenummer och klicka på Sök. Du erhåller då en träff i 
motsats till fritextsökningen där du får en träfflista. Alternativt väljer du önskad rapportmall och 
klickar på Ta rapport. Hur du gör för att skapa rapportmallar, ser du längre fram i kursmaterialet. 
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Tips! För att ange fler nummer trycker du mellanslagstangenten eller kopierar du flera 
organisationsnummer i en lista och klistrar därefter in detta i fritextsökningsrutan. 
 

Sök personer i företagssammanhang 

Här kan du söka fram personer som är knutna till ett företags styrelse. Ange ett eller flera 
personnummer med mellanslag emellan och klicka på Sök. Alternativt väljer du önskad rapportmall 
och klickar på Ta rapport.  
 

 
 

Detaljerad företagssökning 

Sök på specifika parametrar i den detaljerade sökningen, t.ex. på en adress eller sök fram ett urval av 
företag inom en viss bransch med ett visst antal anställda. 
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Status 

Status är Bolagsverkets begrepp och detta ger viktig information om vad som ”händer” eller vad som 
har ”hänt” med företaget. Det är enbart i de fall som något av statusarna konkurs, likvidation, 
företagsrekonstruktion, fusion, delning, avregistrerad eller ombildning förekommer, som det visas i 
huvudet vid sökning. Man klickar därefter på statusen för att se den detaljerade informationen. 
 

 

Skatteregistrering 

Ett företag är ”Aktivt” när det registrerat minst en av följande tre skatter hos Skatteverket. 
 

 F-skatt 

 Arbetsgivare 

 Momsregistret 
 
Det finns ett undantag. Om företaget har lämnat in en årsredovisning till Bolagsverket de senaste 18 
månaderna efter bokslut, betraktas företaget fortsatt som aktivt. 
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Adresser 

I grundinformationen visas två adresser. 
 
Postadress Detta är adressen som företag har ändrat via Svensk Adressändring. Om 

företaget glömmer att meddela Bolagsverket, kommer det att finnas en 
annan adress hos Bolagsverket. 

 
Bolagsverkets adress Detta är företagets juridiska adress. 
 

Historik 

När du sökt fram ett företag, kan du till höger i bilden ta fram historik om företaget, t.ex. företagets 
tidigare namn, säte, adress, antal anställda, arbetsställen och verksamhet. 
 

 
 

Verksamhet och Ändamål 

Vad företaget har för verksamhet, kan du få fram via tre källor i InfoTorg: 
 

 SCB (SNI-koder) 

 Bolagsverket 

 Bisnode Bransch (enbart AB) 
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Tillväxt och Prognos 

Svenskt tillväxtindex (STI) är ett mått som visar aktiebolagens ekonomiska prestationsförmåga, 
baserat på årsbokslut. InfoTorg visar STI på företag som har årsbokslut som inte är äldre än 36 
månader. 
 

 
 
Företaget rankas i tillväxtklasser 1 - 5:  
 
1. Företaget är bättre ur ekonomisk synvinkel än andra jämförbara företag. 
2. Företaget är bättre än medelskiktet, men kvalificerar sig inte för toppbetyg. 
3. Företaget är medelbra ur ekonomisk synvinkel (relativt jämförbara företag och med avseende på 

bedömda aspekter). 
4. Företaget är sämre än medelskiktet, men visar ändå en viss ekonomisk prestationsförmåga. 
5. Företaget är sämre ur ekonomisk synvinkel än andra jämförbara företag. 
 
De ekonomiska parametrar som vägs samman för varje enskilt aktiebolag avspeglar: 
 

 Tillväxt 

 Vinst 

 Avkastning 

 Effektivitet 

 Kapitalstruktur 

 Finansiering 
 
Bisnodes tillväxtprognos bedömer alla enskilda aktiebolag med hänsyn till sannolikheten att de växer 
10 % eller mer omsättningsmässigt, under närmast kommande 12 månader. 
 

 
 
Bedömningsmodellen bevakar kontinuerligt alla enskilda aktiebolag, och så fort den underliggande 
registerinformationen - tex. någon av ovan angivna uppgifter - förändras eller förnyas, så görs en 
reviderad bedömning av företagets tillväxtprognos. 
 
Tillväxtprognosen avser varje enskilt aktiebolags förväntade omsättningsutveckling och avspeglar 
inte den eventuella koncernens sammanlagda prognos.  
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Bolagsverkets ärendeförteckning 

Bolagsverkets ärendeförteckning visar ett företags aktuella och historiska ärenden. Var uppmärksam 
på om företaget har likvidationsärenden, ändring av företrädare t.ex. egna utträden eller att 
revisorns uppdrag upphört i förtid. 
 

 
 
Om du önskar detaljerad information om ett enskilt ärende, klickar du på respektive ärendenummer. 
Behöver du handlingar i ärendet, kontaktar du Bolagsverket. 
 
Tips! Till exempel kan det vara ett företag som inte vill att andra ska upptäcka vilka ägarkopplingar 
som finns. Exempel: Du ser att det sitter två personer i styrelsen, men när du granskar ärendeför-
teckningen ser du att det har funnits en tredje person föreslagen som extern firmatecknare. Det 
förslaget har sedan dragits tillbaka, vilket gör att den personens namn inte syns vid en första kontroll. 
 

Funktionärer/Firmateckning 

Registrerade funktionärer 

Här visas den senaste registrerade styrelsen med dess ledamöter – observera datumen. Om ändring i 
styrelsen har skett efter 2006-01-01, så är styrelsen ansvarig för bolaget redan när handlingen har 
inkommit till Bolagsverket. Har ändringen skett före 2006-01-01 gäller datumet då handlingen/ 
ärendet registrerades. Observera att styrelsemedlemmars adresser inte behöver vara folkbokförings-
adresser och ej heller aktuella. 
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Firmatecknare är den eller de personer som har befogenhet att skriva under avtal. 
 

 

Historik/Historiska funktionärer 

Alla förändringar i en styrelse sparas i InfoTorg. Detta gör det möjligt att se tidigare ledamöter och 
revisorer vid varje registrerat tillfälle.  
 
Välj önskat datum i Historik-menyn till höger för att, vid aktuell tidpunkt, visa registrerade ledamöter 
m.m. 
 

 
 
Välj Historiska funktionärer för att se en lista över tidigare funktionärer i företaget, sedan 2004. För 
varje person framgår funktion, namn, personnr samt datum för tillträde och utträde. Notera att 
datum för till- och utträde är Bolagsverkets registreringsdatum. Listan kan sorteras genom att klicka 
på rubriken, t.ex. Funktion om du enkelt vill se företagets tidigare revisorer. 
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Styrelsekontroll 

Styrelsekontroll är en samlad bild över olika kontrolluppgifter hos en styrelse. Då ingen enskild 
ledamot identifieras, går ej heller omfrågadkopia ut. 
 
Du får svar på antal funktionärer i bolaget samt Ja eller Nej på några viktiga frågor, se nedan. OBS! 
Informationen visas enbart för AB med fler än två anställda. 
 

 
 

Företagets uppdrag i andra företag 

Företagets uppdrag i andra företag visar företagets nuvarande uppdrag i andra företag eller där 
företaget suttit i sista styrelsen i bolaget innan detsamma gått i konkurs, likviderats, fusionerats m.fl. 
 
Håll muspekaren över funktionens förkortning, så får du i ett ”tooltip” informationen i klartext.  
 

 
 
LE    Styrelseledamot 
SU Styrelsesuppleant 
VD Verkställande direktör 
OF Ordförande 
BO Bolagsman 
IN Innehavare 
KD Kommanditdelägare 
KP Komplementär 
LI Likvidator 
REV Revisor 

 

 

 

  



 

Sida 15 av 28 
 

Räkenskapsinformation 

Här får du information om det nuvarande räkenskapsårets period. OBS! Företaget har sju månader 
på sig att lämna in sin årsredovisning till Bolagsverket. För varje årsredovisning, framgår vilket datum 
årsredovisningen inkom respektive godkändes. Det framgår också eventuella uppgifter om 
aktieutdelning de senaste 4 åren. 
  

 

 
 
 
 
 
 
 

Förseningsavgift 

Om privata företag inte lämnar in årsredovisningen i tid, utfärdar Bolagsverket vite i form av 
förseningsavgifter, en till tre stycken, 5.000 kr + 5.000 kr + 10.000 = totalt 20.000 kr. Om företaget är 
publikt utgår dubbla förseningsavgifter, totalt 40.000 kr. 
 

 
 
Om årsredovisning fortsatt inte lämnas in kan Bolagsverket likvidera företaget enligt 
Aktiebolagslagen. 
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Betalningsanmärkningar 

Betalningsanmärkning är kreditupplysningsföretagens samlingsnamn på ett stort antal uppgifter som 
de samlar in från olika håll och som de använder vid kreditupplysningar. Syftet är att ge en bild av 
företagets betalningsvilja och betalningsförmåga. 
 
Att inte betala in skatt (skattekonto) till staten betraktas som allvarligt. Betalningsanmärkningar 
sparas i 5 år för företag och 3 år för personer. 
 
OBS! För att visa ett aktiebolags betalningsanmärkningar behöver du inte legitimt skäl och det går 
inte heller ut någon omfrågadkopia. 

 
 

Skuldsaldo 

Skuldsaldo är en oreglerad skuld hos Kronofogden. Skuldsaldot försvinner först när Kronofogden har 
avslutat ärendet oavsett om skulden är betald eller inte. 
 

 
 
Allmänna mål gäller företagets skuld till staten, t.ex. företaget betalar inte in skatt. 
 
Enskilda mål gäller företagets skuld till privata aktörer, t.ex. betalar inte leveranser av varor eller 
utförda tjänster. 
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Besökta sidor 

Den information som du har sökt fram via vänstermenyn eller via länkar, framgår nederst på skärmen 
under rubriken Besökta sidor. Du kan välja att åter visa önskad information genom att klicka på 
respektive länk. Ingen extra debitering sker. 
 
 
 
 
 
Du kan också skapa en PDF med valfri information eller välja att Skriva ut. OBS! Dina besökta sidor 
försvinner när du loggar ut eller byter till ett annat informationsområde t.ex. Person. 
 

Varningssignaler 

• Betalningsanmärkningar 
• Sena årsredovisningar/förseningsavgifter 
• Revisionsanmärkningar (visas i bilden Nyckeltal) 
• Negativ trend på nyckeltal 
• Ofullständig styrelse 
• Styrelse som har konkurser bakom sig 
• Många styrelsebyten under kort tid 
• Nystartade bolag eller bolaget som nyligen övertagits 
• Saknar telefonnummer- alt hemligt 
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3. INFOTORG PERSON 

Folkbokförda personer   
- ca 9,3 milj personer     
- folkbokförd  där man har sin dygnsvila  dvs fastighetens adress + ev lägenhetsnummer     
- personer med sekretessmarkerade personuppgifter inkl kvarskrivning 

           
Ej folkbokförda personer  

- samordningsnummer - arbetar/studerar tillfälligt i landet, äger fastighet m fl  
- immunitetsnummer - ambassadpersonal m fl (infördes 2010)     

 
Avlidna personer  – uppgifter sparas i tre år  
 
Utvandrade / obefintliga personer – uppgifter sparas i tre år 
 

 Folkbokföringsinformation    

 Historik, tidigare namn och adresser 3 år tillbaka  

 Telefonnummer 

 Relationer 

 Uppdrag i företag  

 Fastighetstaxering – antal taxerade fastigheter 

 Fordonsinnehav  - tillstånd krävs för åtkomst  

 Inkomsttaxering*    

 Betalningsanmärkningar*  

 Kreditupplysningar*  

 Näringsförbud 

 Konkurs   

 Personrapport - samlad personinformation 
 
*  Legitimt skäl krävs och omfrågadkopia utgår. 
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Person sökmöjligheter 

Enkel sökning - personnummer respektive namn 

 

Personnummersökning 
Ange fullständigt personnummer med 10 eller 12 siffror. Personnumret består av födelsetid ååmmdd 
(6 eller 8 siffror) + födelsenummer (tre siffror) + kontrollsiffra (uträknad). Den näst sista siffran anger 
personens kön, udda för män och jämn för kvinnor. 
 
Namnsökning 
Ange personens för- och efternamn i valfri ordning. Alla namn är sökbara. För att hitta en person 
med ett vanligt namn, är det en fördel att flera uppgifter anges t.ex. födelseår, gatuadress, postort. 
OBS! Det är postorten som ska anges, inte kommunen. 
 

Detaljerad sökning 

Namn 
Ange de önskade namnuppgifterna samt ev. 
uppgifter om födelsetid, adress, postnummer, 
ort, län och/eller kommun. Du kan begränsa 
sökningen genom att ange kvinna, man 
och/eller endast personer under 18 år. 
 
Adress 
Endast adressökning ger träff på folkbokförda 
personer på den angivna adressen.  
 
Telefonnummer 
Endast telefonnummer ger träff på persons 
abonnentuppgifter inklusive personnummer. 
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Grundinformation 

I grundinformation visas personens personnummer, namn och folkbokföringsadress inklusive karta så 
att du kan se var adressen är belägen. 
 

 
Här framgår också personens fasta och mobila telefonnummer om detta finns. Uppgift om Relation 
visas enbart för kommun, landsting, myndighet, bank och försäkringsbolag. 

Hushållsbild 

Hushållsbilden ger information om vem som är folkbokförd på exakt samma adress som den fram-
sökta personen. OBS! Detta gäller i de fall som det är möjligt att få fram denna information. De kan 
saknas t.ex. lägenhetsnummer på en persons folkbokföringsadress och då är det inte möjligt att 
fastställa Hushållsbilden. 
 

 
 



 

Sida 21 av 28 
 

Särskild postadress 

Person har anmält till Skatteverket om att få sin post till annan adress än folkbokföringsadressen under 
minst 6 månader. Det är viktigt att all post skickas till denna särskilda postadress. Här kommer några 
exempel då särskild postadress används: 
 

 Postgång saknas till folkbokföringsadressen. 

 Äldre person, där barn eller utsedd förmyndare/förvaltare, tar hand om posten. 

 Poste Restante, där person tillfälligt befinner sig på annan ort utan fast adress. 

Telefonnummer 

I InfoTorg Person kopplas telefonnummer till personnummer och inte via namn (som i Eniro och Hitta). Det 
finns över 3,5 miljoner fasta och 5,6 miljoner mobila abonnemang. 
 

 
 
Hela eller delar av telefonnumret är sökbart. Ange telefonnummer enligt följande exempel, 012-3456789 
eller 123456789. Det går även att söka på telefonnummer utan att ange riktnummer. 

Avliden 

Att person är avliden framgår med röd text Personen är avliden samt avlidendatum. Uppgifter om avlidna 
sparas och är tillgängliga i registret under 3 år. 
 
Eventuell personnummerlänk till den avlidnes make/maka/partner är tillgänglig under ca 1 år.               
Observera att den efterlevandes länk till den avlidnes personnummer däremot försvinner direkt.  
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Utvandrad/obefintlig 

Att person är utvandrad eller obefintlig framgår med röd text, se nedan.  
 
Utvandrad 
Utvandrade personer är avregistrerade från Skatteverkets folkbokföring. Uppgifterna är tillgängliga i 
registret under 3 år. 
 
Person som utvandrar kan uppge en adress till Skatteverket – utländsk eller svensk. Denna adress 
visas då som särskild adress eller utländsk adress.  Det är dit posten skall skickas. 
 
Obefintlig 
Om Skatteverket saknar information om var en 
person finns benämns person som obefintlig, 
d.v.s. personen har ur Skatteverkets synpunkt 
försvunnit. 
 

Samordningsnummer 

Samordningsnummer infördes år 2000 för att  underlätta informationsutbyte mellan myndigheter  
och andra organisationer. Det är ca 70 000 personer som har samordningsnummer. 

 
Samordningsnummer ges till personer som inte är eller har varit 
folkbokförda i Sverige t ex personer som skall betala skatt i 
Sverige såsom utländska fritidshusägare och säsongsarbetare 
typ bärplockare. 
 
Numret är i princip konstruerat som ett personnummer. Det 
som skiljer är att personens födelsedag adderas med ”60”, t.ex. 
741269-2954, där personen är född 741209. 

 

Barn under 18 år 

I tjänsten Person Premium ingår även alla barn under 18 år. Vid namnsökning väljer du fliken 
Personer under 18 år för att visa träffarna. 
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Behörighet att se barnets vårdnadshavare gäller endast kommuner, landsting, myndigheter, banker 
och försäkringsbolag. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Historik 

Med länken Historik visar du uppgifter om en persons tidigare adresser och namn de senaste 3 åren. 

 
Överst i bilden framgår den aktuella/senaste folkbokföringsadress som finns registrerad i SPAR-
registret, följt av eventuellt tidigare folkbokföringsadresser och namn.  
 

 
 
Observera de två datumen som visas:  
 
Folkbokföringsdatum Är det faktiska datumet då personen flyttade till ny adress och eventuellt ny 

kommun.  
 
Fram till  Är datumet då ändringsuppgift inkom till SPAR-registret. Datumen kan alltså 

skilja p.g.a. Skatteverkets handläggning. 
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Fastigheter 

Fastighetstaxering 

Under länken Fastigheter ser du totalt antal fastigheter en person taxerar för. T.ex. villa, fritidshus, 
hyreshus. Dessa uppgifter kommer från Skatteverket via deklarationen en gång per år. 

 
Om du har legitimt skäl (ofta ekonomisk riskbedömning) och vill visa de taxerade enheterna, klickar 
du på länken Visa taxerade enheter. En kopia kommer att skickas till den omfrågade. Exempel på 
legitimt skäl är kreditavtal, borgensåtaganden och vid hyresavtal. 
 
Att däremot söka direkt i informationsområdet Fastigheter (Lantmäteriet), kräver inte legitimt skäl 
och omfrågadkopia kommer inte heller att skickas. Hur du gör kan du se på nästa bild. 

Sök fastighet 

För att få fram alla uppgifter om fastigheten på en folkbokföringsadress via Persontjänsten, klickar du 
på länken Sök Fastighet. Du kommer då automatiskt till aktuell fastighet i Fastighetstjänsten.  
 

 
 
Välj rapport längst ner med den information som du önskar och klicka på länken  för 
fastighetsbeteckningen. 
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Personens uppdrag i företag 

Med länken Uppdrag i företag visas en persons nuvarande uppdrag i företag samt även där personen 
suttit med i sista styrelsen innan bolaget har gått i konkurs, fusion, likvidation m.m. 

 
Om du håller muspekaren över förkortningen, så får du information om vad förkortningen betyder. 
 
LE    Styrelseledamot 
SU Styrelsesuppleant 
VD Verkställande direktör 
OF Ordförande 
BO Bolagsman 
IN Innehavare 
KD Kommanditdelägare 
KP Komplementär 
LI Likvidator 
REV Revisor 
 

4. RAPPORTER M.M. 

Besökta sidor 

Den information som du har sökt fram, ser du nederst på skärmen under rubriken Besökta sidor. Du 
kan klicka på länkarna för att ta fram informationen igen. Ingen extra debitering sker.  
 
Du kan också välja att få önskad information samlad i form av en rapport. Markera den/de sidor du 
önskar samla och klicka på Skapa PDF eller Skriv ut. Inte heller här sker någon extra debitering. 
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Ta rapport Företag/person 

Du kan välja att ta en företagsrapport med valfri information om företaget. Ange företagets 
organisationsnummer och välj därefter i listan vilken mall du önskar använda alternativt Välj eget 
innehåll. Du anger då vilka delar du vill ha med i rapporten. Klicka på Ta rapport. Du gör på samma 
sätt med Personrapport. 
 

  
 
När du fått upp rapporten på skärmen, kan du eventuellt komplettera med information eller direkt 
välja Skapa PDF eller Skriv ut. Överst på rapporten finner du datum och klockslag. 
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Skapa rapportmall 

Här kan du skapa dina egna rapportmallar som du sedan använder för att snabbt ta en person- eller 
företagsrapport.  
 

1. Klicka i den övre menyn på Företag eller Personer. 
2. Välj därefter Företags- eller Personrapport. 

 
 

3. Klicka på Skapa ny rapportmall 

 
 

4. Välj därefter Person- eller Företagsmall och markera de delar du önskar ska ingå i rapporten. 

 
 

5. Namnge och klicka på Spara. 
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5. FRÅGOR 

 

Kontakta kundtjänst eller oss utbildare 

Kundservice information.se@bisnode.com 08 – 555 681 01 

 

Carina Bergström carina.bergstrom@bisnode.com           076 - 898 51 20 

Cecilia Wikander cecilia.wikander@bisnode.com 070 - 130 13 30 

Christian Zittenbaum christian.zittenbaum@bisnode.com 070 - 838 40 93  


