
Revisionsberättelse
Till bolagsstämman i CombinedX AB (publ), 
org.nr 556923-1219.

Rapport om årsredovisningen och 
koncernredovisningen

Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen 
och koncernredovisningen för CombinedX 
AB (publ) för år 2020. Bolagets årsredo-
visning och koncernredovisning ingår på 
sidorna 21–117 i detta dokument.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen 
upprättats i enlighet med årsredovisningsla-
gen och ger en i alla väsentliga avseenden 
rättvisande bild av moderbolagets finansiella 
ställning per den 31 december 2020 och av 
dess finansiella resultat och kassaflöde för 
året enligt årsredovisningslagen. Koncern-
redovisningen har upprättats i enlighet 
med årsredovisningslagen och ger en i alla 
väsentliga avseenden rättvisande bild av 
koncernens finansiella ställning per den 31 
december 2020 och av dess finansiella resul-
tat och kassaflöde för året enligt International 
Financial Reporting Standards (IFRS), såsom 
de antagits av EU, och årsredovisningslagen. 
Förvaltningsberättelsen är förenlig med års-
redovisningens och koncernredovisningens 
övriga delar.

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman 
fastställer resultaträkningen och balans-
räkningen för moderbolaget samt rapport 
över totalresultat och rapport över finansiell 
ställning för koncernen.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt International 
Standards on Auditing (ISA) och god revi-
sionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa 

standarder beskrivs närmare i avsnittet 
Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhål-
lande till moderbolaget och koncernen enligt 
god revisorssed i Sverige och har i övrigt full-
gjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

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

Annan information än årsredovisningen 
och koncernredovisningen
Detta dokument innehåller även annan 
information än årsredovisningen och kon-
cernredovisningen och återfinns på sidorna 
3–20. Det är styrelsen och verkställande 
direktören som har ansvaret för denna andra 
information.

Vårt uttalande avseende årsredovisningen 
och koncernredovisningen omfattar inte 
denna information och vi gör inget uttalande 
med bestyrkande avseende denna andra 
information.

I samband med vår revision av årsredovis-
ningen och koncernredovisningen är det vårt 
ansvar att läsa den information som identi-
fieras ovan och överväga om informationen 
i väsentlig utsträckning är oförenlig med 
årsredovisningen och koncernredovisningen. 
Vid denna genomgång beaktar vi även den 
kunskap vi i övrigt inhämtat under revisionen 
samt bedömer om informationen i övrigt 
verkar innehålla väsentliga felaktigheter.

Om vi, baserat på det arbete som har utförts 
avseende denna information, drar slutsatsen 
att den andra informationen innehåller en 
väsentlig felaktighet, är vi skyldiga att rappor-
tera detta. Vi har inget att rapportera i det 
avseendet.
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Styrelsens och verkställande direktörens 
ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören 
som har ansvaret för att årsredovisningen 
och koncernredovisningen upprättas och att 
de ger en rättvisande bild enligt årsredovis-
ningslagen och, vad gäller koncernredovis-
ningen, enligt IFRS, så som de antagits av 
EU, och årsredovisningslagen. Styrelsen 
och verkställande direktören ansvarar även 
för den interna kontroll som de bedömer är 
nödvändig för att upprätta en årsredovisning 
och koncernredovisning som inte innehåller 
några väsentliga felaktigheter, vare sig 
dessa beror på oegentligheter eller misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen och 
koncernredovisningen ansvarar styrelsen 
och verkställande direktören för bedömningen 
av bolagets och koncernens förmåga att fort-
sätta verksamheten. De 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 styrelsen och verkställande direktören 
avser att likvidera bolaget, upphöra med 
verksamheten eller inte har något realistiskt 
alternativ till att göra något av detta.

Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av 
säkerhet om huruvida årsredovisningen 
och koncernredovisningen som helhet inte 
innehåller några väsentliga felaktigheter, 
vare sig dessa beror på oegentligheter eller 
misstag, och att lämna en revisionsberättelse 
som innehåller våra uttalanden. Rimlig säker-
het 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 misstag och 
anses vara väsentliga om de enskilt eller 
tillsammans rimligen kan förväntas påverka 
de ekonomiska beslut som användare fattar 
med grund i årsredovisningen och koncern-
redovisningen.

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

• identifierar och bedömer vi riskerna 
för väsentliga felaktigheter i årsredo-
visningen och koncernredovisningen, 
vare sig dessa beror på oegentlig-
heter eller misstag, utformar och 
utför granskningsåtgärder bland 
annat utifrån dessa risker och inhäm-
tar 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 felaktig-
het som beror på misstag, 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 bolagets interna kontroll som 
har betydelse för vår revision för att 
utforma granskningsåtgärder som är 
lämpliga med hänsyn till omständig-
heterna, men inte för att uttala 
oss om effektiviteten i den interna 
kontrollen.

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

• drar vi en slutsats om lämpligheten i 
att styrelsen och verkställande direk-
tören använder antagandet om fort-
satt drift vid upprättandet av årsredo-
visningen och koncernredovisningen. 
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 
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leda till betydande tvivel om bolagets 
förmåga att fortsätta verksamheten. 
Om vi drar slutsatsen att det finns 
en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste 
vi i revisionsberättelsen fästa upp-
märksamheten på upplysningarna i 
årsredovisningen och koncernredo-
visningen om den väsentliga osäker-
hetsfaktorn eller, om sådana upplys-
ningar är otillräckliga, modifiera 
uttalandet om årsredovisningen 
och koncernredovisningen. Våra 
slutsatser baseras på de revisions-
bevis som inhämtas fram till datumet 
för revisionsberättelsen. Dock kan 
framtida händelser eller förhållanden 
göra att ett bolag inte längre kan 
fortsätta verksamheten.

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

•  inhämtar vi tillräckliga och ändamåls-
enliga revisionsbevis avseende den  
finansiella informationen för enheterna 
eller affärsaktiviteterna inom kon-
cernen för att göra ett uttalande 
avseende koncernredovisningen. Vi 
ansvarar för styrning, övervakning 
och utförande av koncernrevisionen. 
Vi är ensamt ansvariga för våra 
uttalanden.

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 eventuella 
betydande brister i den interna kontrollen som 
vi identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar 
och andra författningar

Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen och 
koncernredovisningen har vi även utfört en 
revision av styrelsens och verkställande direk-
törens förvaltning för CombinedX AB (publ) 
för år 2020 samt av förslaget till dispositioner 
beträffande bolagets vinst eller förlust.

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar 
vinsten enligt förslaget i förvaltningsberät-
telsen och beviljar styrelsens ledamöter och 
verkställande direktören 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 moder bolaget 
och koncernen enligt god revisorssed i Sverige 
och har i övrigt fullgjort vårt yrkes etiska ansvar 
enligt dessa krav.

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

Styrelsens och verkställande direktörens 
ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för för-
slaget till dispositioner beträffande bolagets 
vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning 
innefattar detta bland annat en bedömning 
av om utdelningen är försvarlig med hänsyn 
till de krav som bolagets och koncernens 
verksamhetsart, omfattning och risker ställer 
på storleken av moderbolagets och kon-
cernens egna kapital, konsolideringsbehov, 
likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation 
och förvaltningen av bolagets angelägenheter. 
Detta innefattar bland annat att fortlöpande 
bedöma bolagets och koncernens ekono-
miska situation, och att tillse att bolagets 
organisation är utformad så att bokföringen, 
medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska 
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angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett 
betryggande sätt. Den verkställande direk-
tören ska sköta den löpande förvaltningen 
enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar 
och bland annat vidta de åtgärder som är 
nödvändiga för att bolagets bokföring ska 
fullgöras i överensstämmelse med lag och 
för att medelsförvaltningen ska skötas på ett 
betryggande sätt.

Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av för-
valtningen, och därmed vårt uttalande om 
ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis 
för att med en rimlig grad av säkerhet kunna 
bedöma om någon styrelseledamot eller 
verkställande direktören i något väsentligt 
avseende:

• företagit någon åtgärd eller gjort sig 
skyldig till någon försummelse som 
kan föranleda ersättningsskyldighet 
mot bolaget.

•  på något annat sätt handlat i strid 
med aktiebolagslagen, årsredovis-
ningslagen eller bolagsordningen.

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

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 ersättnings-
skyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till 
dispositioner av bolagets vinst eller förlust 
inte är förenligt med aktiebolagslagen.

Som en del av en revision enligt god revi-
sionssed i Sverige använder vi professionellt 
omdöme och har en professionellt skeptisk 
inställning under hela revisionen. Gransk-
ningen av förvaltningen och förslaget till 
dispositioner av bolagets vinst eller förlust 
grundar sig främst på revisionen av räken-

skaperna. Vilka tillkommande gransknings-
åtgärder som utförs baseras på vår profes-
sionella bedömning med utgångspunkt i risk 
och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar 
granskningen på sådana åtgärder, områden 
och förhållanden som är väsentliga för verk-
samheten och där avsteg och överträdelser 
skulle ha särskild betydelse för bolagets 
situation. Vi går igenom och prövar fattade 
beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder 
och andra förhållanden som är relevanta för 
vårt uttalande om ansvarsfrihet. Som under-
lag för vårt uttalande om styrelsens förslag 
till dispositioner beträffande bolagets vinst 
eller förlust har vi granskat om förslaget är 
förenligt med aktiebolagslagen.

Karlstad den dag som framgår  
av vår elektroniska underskrift
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Nicklas Kullberg
Auktoriserad revisor
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Deltagare

  COMBINEDX AB (PUBL) 556923-1219 Sverige

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: Nicklas Kullberg

Nicklas Kullberg

Auktoriserad revisor

nicklas.kullberg@pwc.com

0046709293408

19701017-8957

2021-04-14 14:18:36 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post
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{'status': 'complete', 'orderRef': '0abf4edf-9ecb-477a-a2a3-925727c48299', 'completionData': {'cert': {'notAfter': '1669244399000', 'notBefore': '1606086000000'}, 'user': {'name': 'Nicklas Kullberg', 'surname': 'Kullberg', 'givenName': 'Nicklas', 'personalNumber': '197010178957'}, 'device': {'ipAddress': '217.215.129.37'}, 'signature': 'PD94bWwgdmVyc2lvbj0iMS4wIiBlbmNvZGluZz0iVVRGLTgiIHN0YW5kYWxvbmU9Im5vIj8+PFNpZ25hdHVyZSB4bWxucz0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMC8wOS94bWxkc2lnIyI+PFNpZ25lZEluZm8geG1sbnM9Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzIwMDAvMDkveG1sZHNpZyMiPjxDYW5vbmljYWxpemF0aW9uTWV0aG9kIEFsZ29yaXRobT0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvVFIvMjAwMS9SRUMteG1sLWMxNG4tMjAwMTAzMTUiPjwvQ2Fub25pY2FsaXphdGlvbk1ldGhvZD48U2lnbmF0dXJlTWV0aG9kIEFsZ29yaXRobT0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMS8wNC94bWxkc2lnLW1vcmUjcnNhLXNoYTI1NiI+PC9TaWduYXR1cmVNZXRob2Q+PFJlZmVyZW5jZSBUeXBlPSJodHRwOi8vd3d3LmJhbmtpZC5jb20vc2lnbmF0dXJlL3YxLjAuMC90eXBlcyIgVVJJPSIjYmlkU2lnbmVkRGF0YSI+PFRyYW5zZm9ybXM+PFRyYW5zZm9ybSBBbGdvcml0aG09Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnL1RSLzIwMDEvUkVDLXhtbC1jMTRuLTIwMDEwMzE1Ij48L1RyYW5zZm9ybT48L1RyYW5zZm9ybXM+PERpZ2VzdE1ldGhvZCBBbGdvcml0aG09Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzIwMDEvMDQveG1sZW5jI3NoYTI1NiI+PC9EaWdlc3RNZXRob2Q+PERpZ2VzdFZhbHVlPnkzQWVncDJTRFZEL0dVVmJMWDBWVXJTUjRIRDFtRWRVZVFJbXFxNVdXOTQ9PC9EaWdlc3RWYWx1ZT48L1JlZmVyZW5jZT48UmVmZXJlbmNlIFVSST0iI2JpZEtleUluZm8iPjxUcmFuc2Zvcm1zPjxUcmFuc2Zvcm0gQWxnb3JpdGhtPSJodHRwOi8vd3d3LnczLm9yZy9UUi8yMDAxL1JFQy14bWwtYzE0bi0yMDAxMDMxNSI+PC9UcmFuc2Zvcm0+PC9UcmFuc2Zvcm1zPjxEaWdlc3RNZXRob2QgQWxnb3JpdGhtPSJodHRwOi8vd3d3LnczLm9yZy8yMDAxLzA0L3htbGVuYyNzaGEyNTYiPjwvRGlnZXN0TWV0aG9kPjxEaWdlc3RWYWx1ZT5OYjJFS2dGL2c3ZGN5UjVqTnhpeDloQVYxTUJFa1dmc3dNM2VncmcxSVhZPTwvRGlnZXN0VmFsdWU+PC9SZWZlcmVuY2U+PC9TaWduZWRJbmZvPjxTaWduYXR1cmVWYWx1ZT5WQVVnSHdxWDFlcHZOME1NZDcrTnZIbk9mYnNzT3dnR3NSUkhwYkxWL0lJWTJrZHZxMTRsbmtyaWMvTWVpSnJlbXJySmNWRlgrWVV5M3F4bE83Z2R4ak5OMW5RRUtpU2JkZklVdkpYaDZ4K1hDMWl4ZHVFeWpxWUIwcVdvd0pEQXg2dWFNOEdCMW4yWTdJS251MFAvaTJhU05aSklIQ0djak40MDdDYnpMaVovL2p4eUJpUVVrZlJWRFQ4UnpjN0c1akRsSnZxOE0xNlhyUVN6NUNtNE9HK1BqdHhsRStpVGhnL3ZBQkoyU3lJWmx4ZlpvT2lGNGpyZFcwdWlUdjQ5aXlqRjhuN3ZqR0EwUHlRSUdXR05BMWlUQXYvNWhJbGtZZVlXb0JabVhHR09RYkxmeU9BZjVCKy9oNDc0VnlYcHFlVFpyQ09VWmxhS1E1dkZUVnZTQ0E9PTwvU2lnbmF0dXJlVmFsdWU+PEtleUluZm8geG1sbnM9Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzIwMDAvMDkveG1sZHNpZyMiIElkPSJiaWRLZXlJbmZvIj48WDUwOURhdGE+PFg1MDlDZXJ0aWZpY2F0ZT5NSUlGZXpDQ0EyT2dBd0lCQWdJSUllWnZaMDRqdXhRd0RRWUpLb1pJaHZjTkFRRUxCUUF3Z1lNeEN6QUpCZ05WQkFZVEFsTkZNUzR3TEFZRFZRUUtEQ1ZFWVc1emEyVWdRbUZ1YXlCQlV5QkVZVzV0WVhKcklGTjJaWEpwWjJVZ1JtbHNhV0ZzTVJNd0VRWURWUVFGRXdvMU1UWTBNREU1T0RFeE1TOHdMUVlEVlFRRERDWkVZVzV6YTJVZ1FtRnVheUJEZFhOMGIyMWxjaUJEUVRNZ2RqRWdabTl5SUVKaGJtdEpSREFlRncweU1ERXhNakl5TXpBd01EQmFGdzB5TWpFeE1qTXlNalU1TlRsYU1JSE9NUXN3Q1FZRFZRUUdFd0pUUlRFdU1Dd0dBMVVFQ2d3bFJHRnVjMnRsSUVKaGJtc2dRVk1nUkdGdWJXRnlheUJUZG1WeWFXZGxJRVpwYkdsaGJERVJNQThHQTFVRUJBd0lTM1ZzYkdKbGNtY3hFREFPQmdOVkJDb01CMDVwWTJ0c1lYTXhGVEFUQmdOVkJBVVREREU1TnpBeE1ERTNPRGsxTnpFNE1EWUdBMVVFS1F3dktESXdNVEV5TXlBeU1DNDFNeWtnVG1samEyeGhjeUJMZFd4c1ltVnlaeUF0SUUxdlltbHNkQ0JDWVc1clNVUXhHVEFYQmdOVkJBTU1FRTVwWTJ0c1lYTWdTM1ZzYkdKbGNtY3dnZ0VpTUEwR0NTcUdTSWIzRFFFQkFRVUFBNElCRHdBd2dnRUtBb0lCQVFDb2VvbDk0YVNlcmF6VUxhenNENjBFa29PR01WMDQ4YngwMHJrOGlBNDhQTWxLR1FtcDE4bEF3VTBmRnpNSS9XcDFvaHA5MnBVcFc1ajZ3b2pYS2R5aTNGVk9EeGVaS09EL0o2SVFUQlllNGRLRFVWcFFYKzRFMjRQUEs0WEEwcEJSSm9TbGh2c3pnSzZKTlRkTFRyVjQ4UlhwODRKZ0xvZGU3MU5RcEJ6WVI4QmZnM3czb2F6QXNlNmlpaWQ0UnQ4L1ZxTWtCSHZkZFlwM0hiN24rL0tDZDVwV3ByOUxydW9nNVpseWZ5bFZSVkZmTi9SR3B0SnV5em9xd2JzN1VvZTNhZVhzbXVVdVRsVm5abHg3WHlLSHZlRUZoM2tzV20xQUJhbjJWSzFEeVNUQVdObnVxQkpkZjl2OGh2ZTJKUThWbFU2TnM4MjBHaThiSFUyaXZEQzlBZ01CQUFHamdhVXdnYUl3T3dZSUt3WUJCUVVIQVFFRUx6QXRNQ3NHQ0NzR0FRVUZCekFCaGg5b2RIUndPaTh2YjJOemNDNXlaWFp2WTJGMGFXOXVjM1JoZEhWekxuTmxNQk1HQTFVZElBUU1NQW93Q0FZR0tvVndUZ0VGTUE0R0ExVWREd0VCL3dRRUF3SUdRREFmQmdOVkhTTUVHREFXZ0JRWGpyRGJ1bFpiYlRDbWhNNk1jaThkaU5MdnFEQWRCZ05WSFE0RUZnUVVyTUhDZjdGZmtqc0FNNy9RNm5yQVVUMHM4UVV3RFFZSktvWklodmNOQVFFTEJRQURnZ0lCQUFXRE1CV0RuamtySjBaOGptTDVaL2hlRXphVDRUay9tdTdDWDhLQ2FNTDlNOVRQYjQrV2QxVllGMzYwN2F1cmJZY3pIaEhYN2NZREFSV1E1REJmUzR1WXAwVUt0SWFNR0U4T09WNW1tY3ZSK0xVM3VacjZoR3h3VUhCV3grUndDVnA1K2gzQko4UVAwMHFKOEJwRWZISUdsclhWSzJGT0Z5bzgybm8wNWUwOE9UZ1EvdjVkQTBIbVBKVnZJZHVVcEJKZDBjd0pXTFZXVDRQakM5azJJR0pqSU8yenFROUp3TWRHc0Zla1VubW9KVXJreTg0ZWJIcTlaWms1dTAxeFFpZ3EvQXUwR2tZWXhjZTlibGJWblBUTlBvUWVVS3dJSFlUR3RYSDlrRmJhb2VZZnZmNlhOY1lDak9SZ0VxcDYwcFRDKzR5K3ZlN3ZWOWF2azJXNWhTbmdHcWdQVHU0dGpRUVQwK1NycTdqZFYrUnVhdUFPd05WdkE4L0l5d3hQVFgzVlZ5Q3lNa2NhWVFYc2ttcWdYZDhvN1hSdjd0bjhkWDhWeWFXMDRMM2N6TVo1QkFvNWtPbjJYNklMZHFBY1lzQ3NhMTlhK2I4cGgrQUFhdGdXZUN1QUZxbDJ1WC82clI4eE9qemVVc2Q3TTRQV0RCdjVoSDJsRVNjS2cra0x4VVQyMDJvZW5JREdLUXRRWEorYTFFOXlpejltN1g0N2M4LzdGUVl5YTJwb0ZXc3ZSaGt3VUdDK2RsWHkrNXhEbjN5ZEJuVXNUQy9ucHNJdFFEaDA3SFlYMHR1WFl2b1llSHc0cldCN2MwbTBlOXRjNXR1V2tadDlFMUMxdEZiYmoyUnNjL2ppOHhGYmU2OVM1d1ZZTS9USXhCZ3A1ekpiNjRWZE43YmpiSlNJPC9YNTA5Q2VydGlmaWNhdGU+PFg1MDlDZXJ0aWZpY2F0ZT5NSUlGOXpDQ0E5K2dBd0lCQWdJSUZYQmtXeXFEdDBVd0RRWUpLb1pJaHZjTkFRRU5CUUF3ZVRFTE1Ba0dBMVVFQmhNQ1UwVXhMakFzQmdOVkJBb01KVVJoYm5OclpTQkNZVzVySUVGVElFUmhibTFoY21zZ1UzWmxjbWxuWlNCR2FXeHBZV3d4RXpBUkJnTlZCQVVUQ2pVeE5qUXdNVGs0TVRFeEpUQWpCZ05WQkFNTUhFUmhibk5yWlNCQ1lXNXJJRU5CSUhZeElHWnZjaUJDWVc1clNVUXdIaGNOTVRJd05qQTBNRGN5TXpJMldoY05NelF4TWpBeE1EY3lNekkyV2pDQmd6RUxNQWtHQTFVRUJoTUNVMFV4TGpBc0JnTlZCQW9NSlVSaGJuTnJaU0JDWVc1cklFRlRJRVJoYm0xaGNtc2dVM1psY21sblpTQkdhV3hwWVd3eEV6QVJCZ05WQkFVVENqVXhOalF3TVRrNE1URXhMekF0QmdOVkJBTU1Ka1JoYm5OclpTQkNZVzVySUVOMWMzUnZiV1Z5SUVOQk15QjJNU0JtYjNJZ1FtRnVhMGxFTUlJQ0lqQU5CZ2txaGtpRzl3MEJBUUVGQUFPQ0FnOEFNSUlDQ2dLQ0FnRUFwWTdoMW0vdVJ4VG42bVVSZ1VYKzhCYnRmc0wvc0p5bW9DK1F2V1ppWldxTlpweXc4dnp1MHhrTHc1N01VeDN6ak1SMW1ObitZZ0tYOXRaWDQ4eU1xRmpoaEVIelN1WkRwcitVR2toQXFqY0ZGcTBKRSsyNmJlc1U4UzlLa1FqbjJvaUY4OXdlNHE0TytESGVLajUrU2lOSmlsTUw1QldoODRsVUl5MDJXcFY0MHg1VjJlZG9wVEZDd1NqNnhXYVpLRkFCWGVndzFtK3NTRU5jYWw5YnY5R2c1NjByd216VXdDMmtEMGxTbE5NZWgzKzRBL1Q3eU4zZFM3NXIvbURUd1BNT242NXVTZUJvSHk4MnZXK3A0ZjZVUGdjVTBiRjVWd1BEdTNaMTIwRzlVd2d4WW8yL04yNmVHMDBYV0FpNlRHcG5LUjhxTDBOaFhFRVBvUFBIczF5SitYWGM5bUJpRkVnZ2VzUkp2akxLSHJIVW1PUWZHSHRqNGc1OTY0aUdkbXN4NGlxTUJuNDVBMlBaaDJGZUVRQmwxZU40cUVjRVFkQUF4R3NjVUZ3ckRFdjdGYWtQa09RcDJvYjdtYXU3OE14M0JWbzZVTVprb3JEdTRWNFdjWlhxbHZlRkp1Wk5NeVVwQVBxM0tubmZrcGt1eExhTi9JcWZ6TTR5TjBCeTh5Y3hJLzFBVmZGYlFGWHdZdGZ4N09abzRKa0F6MWw0Si9NVkU5Zmx1dnlUTDI4WU92ZFlxejB2V3R1OE85c2lkMnFHUVBYNWZteFhZUnRZdlVEZUxwVnBoMkEvTkNPb2ZwV05KaEZla2w0WC9qSmorMWZyb1EzazJjQUlRSG1pa09EM0FzRzB5SkJ0ZEQ0UVhxbUhxQlFTYlpCMlllNms0alZoRk9CTko1MENBd0VBQWFONE1IWXdIUVlEVlIwT0JCWUVGQmVPc051NlZsdHRNS2FFem94eUx4MkkwdStvTUE4R0ExVWRFd0VCL3dRRk1BTUJBZjh3SHdZRFZSMGpCQmd3Rm9BVWVzWlVYdXJxL3dkRGp3YnAyb3hpcHdBcnBsNHdFd1lEVlIwZ0JBd3dDakFJQmdZcWhYQk9BUVV3RGdZRFZSMFBBUUgvQkFRREFnRUdNQTBHQ1NxR1NJYjNEUUVCRFFVQUE0SUNBUUJpdWlKak5ZR01rV1NicWZDdHV2ckMvRFdpNEdIc0JGSTdvaGpPYnJhb0dBSEIvbnhDbHByQ3ZieWdnUUlzZXlCQTIxV1dOcm9RUXFUV2ZubDdYV0l0em52TnRtVzJ0N3BrZnVFY01hYjlkdHVoQ1R2ckdzMmdJanEzeTFwRU54VFduNnNjSUlEU3kvWi9qQUExZitDblhVVzg3djJqaTAyTXFhMVV0T3g4U2d1Z0NpaFZtTzdKaHNVV2tMakI2VjZ3TURjMUtLbXAzVzM5T3pJRWtMVkYvRlVwSjNYQUJnZXo4bGo1RTMrTWkwK28vbGxQWlB3M3RRaTZPdkdnbGgweW40a1ZxZVRvNFZQMDQ4a3F5RitqMVk2dUVxMXNodGprcXlkRGsyWGZ5SWJvY2hoa2d0OEU2cDRyc0NCd2k3c25iYW1ZVG4zK21Vamt6aFZDVTl4R0xOMmZ4MnRUTUJmVXhBNzN2aTNUOHl6cS9yeHA5UGJHa0plMWNnckxBQ3luQzVUSUpyaDZGVEN4REk4cVk4YmtBYVo3YWo5OEZEZVJTQ3ZTREVxaXhjdSticjhGZkZkVCs2SlRkRGVPWThQN3ZIdlRIYjg5YmxCK2dKN2lFVFhFam9pK3N2Yi8wY3JjdG0zSC9nL29CdkNPR2VUQmcyNDVLaWhxdGNlTFMxQnRqNzZsQWpNa1ZPOFg0RkJGUVFqU21WM1ZraHYwbEZKSEtDaDNiNjRxUFI1bVB2UURDU1VLUzlEY3EwSGpXYVNzVVRLRVdycFRvdVNCcURoSk1oaGJqOThEbVJReUx3TGI1R2RKaWVVZDFaWDJDb3VTU3dBWXZVZDdFQkZaN1JkSThPeGU0UkxqaVN2dFl1bjFudk9ab1pNSVZpNHlJVkVNS3Q3bXRndnhSUT09PC9YNTA5Q2VydGlmaWNhdGU+PFg1MDlDZXJ0aWZpY2F0ZT5NSUlGMWpDQ0E3NmdBd0lCQWdJSWViMFZmYmRXQlBNd0RRWUpLb1pJaHZjTkFRRU5CUUF3WXpFa01DSUdBMVVFQ2d3YlJtbHVZVzV6YVdWc2JDQkpSQzFVWld0dWFXc2dRa2xFSUVGQ01SOHdIUVlEVlFRTERCWkNZVzVyU1VRZ1RXVnRZbVZ5SUVKaGJtdHpJRU5CTVJvd0dBWURWUVFEREJGQ1lXNXJTVVFnVW05dmRDQkRRU0IyTVRBZUZ3MHhNakExTWpVd05qVTRNakphRncwek5ERXlNekV3TmpVNE1qSmFNSGt4Q3pBSkJnTlZCQVlUQWxORk1TNHdMQVlEVlFRS0RDVkVZVzV6YTJVZ1FtRnVheUJCVXlCRVlXNXRZWEpySUZOMlpYSnBaMlVnUm1sc2FXRnNNUk13RVFZRFZRUUZFd28xTVRZME1ERTVPREV4TVNVd0l3WURWUVFEREJ4RVlXNXphMlVnUW1GdWF5QkRRU0IyTVNCbWIzSWdRbUZ1YTBsRU1JSUNJakFOQmdrcWhraUc5dzBCQVFFRkFBT0NBZzhBTUlJQ0NnS0NBZ0VBbWJEZlBRRjdtWGZXNUZ6TUx1dngyN0ozS2hucHZab1pKWm9BcCtUbVFPZmZlUDlwL0N5VW1aak45NmZZdkZscTZibUdCc09GaVZDM1JaQnFXVTdmWG9PU25KbldZYjR1eGFINHNIWnAwU0dJSUJpZmZnL05lNmw2Z0xXTFlaODQ2VVZINGs2dzdTYnRKT3ZSLzVOUERHTnV5UWJ5cXBmVkNOR2xQRUNvdXBOZ0RXenc4am05YmpIRnMvQXlVSG1FSm1PODhWY2lxcGc0aHdSYXA4RjFIZVJxK0JpYlMwMlVoeUJZUjQ2aXh1cVB4TGFZRUMyNSthM3hWVE1hUGhCcWFHYld5YlBxWFcxeDhrdTkzb1hUU2hJSFV1U3drbjBjV1JQZ2JSYTZqRUF3QTlCdEtXd2xPaVd1RHF2THV0SnE3TXpWS1Uwa3NGY1pmRDlURkMzRTR6QzhzRk92M01IeVF6cElyVU1EeE9lYXI3SU1DZWpKT3FwdE5IYU9XTDZlYkdTTklRU3hDbXJtc2NQMjMxMnRuSktILzlXS2VXSFdwUVovNW83REhjMU4yRTYveWNzamhMWXNtTDlVQ3FmV0VEdGRXb0R2ZkVIRTNuU3lOS0tQd2F6VzZZS1ZaZ2s0SncxVmR3WmJ4SU9YUjg2em5qNVFOSldXVWJldnZiUnNhVEZBS2M4UlM2cHhuRFlyc0dKZWRhd2JiSG1VYXVxbDBqekYvKzBReHNTWUt3di84TE5sTk12VFQyRFhKK2V5UXpkTEtVQnhNSVcxMzRrb1ZpcUNzZ2NVVytWQXhPaGxBVlJUN2twaWl5K1FRdkRibnJCT0dEVVdSZExhU2IzVzRhZVZNdGxMRzBWM1Y5anNWMHFDdExNblJvSFptTVpFaERwejlkSEtmRmtDQXdFQUFhTjRNSFl3SFFZRFZSME9CQllFRkhyR1ZGN3E2djhIUTQ4RzZkcU1ZcWNBSzZaZU1BOEdBMVVkRXdFQi93UUZNQU1CQWY4d0h3WURWUjBqQkJnd0ZvQVVaNHE2c3VwSUhIcjFPMmczSjNJRzY1Rmp5MU13RXdZRFZSMGdCQXd3Q2pBSUJnWXFoWEJPQVFFd0RnWURWUjBQQVFIL0JBUURBZ0VHTUEwR0NTcUdTSWIzRFFFQkRRVUFBNElDQVFBMnp1NWh5UktoY1IvKzVlVUZGZERXWlpMczhCTGk1YTY3L2g3Q0hHZWtlVllLYnYwQ0VJbmFDVFVoTEN2a1ZRcjVKSjBQTGh2Mzl4YnFpOEl2ZmJ3ZnZCWjlTOC92RzZUNmVPS1V5SHlyVUVOOFNxWDF4OW1GSDY2VnNFK3NQU0lBUHpnYXBlSWM0dE5aZHc0TWlLT2Z6K2lYOGpnVlZkbWxDQ3ZESGNvTUlKYkdYbnZzZldQWDJCVkZOWjBIeGxlWE5TbjRyUDZYS2lINWFXOUlrZXBES1Npc09WQlBwTDA4MW1yNEt6WXZqb0lJR2xHMm5ERjNBbU5XSnB3Q1daaWs1ODNvNGZuejVHUFVCc01td0hVSStXNXdMTDNMalNIY29SdlJ0SXZKbkZ0YWM0ZkVvNWFWSzBxNmM5TUorT1UveTdIdkVpeGhlRzVycEJzUnRHdHgrNFhCOExLay9wSklUOFllR0kvcVpDQkRzdjMzVzRHOERnTEtSVXhHVmtjeXgvLzkvQVNZS21wdXFhY2ZvMjFqUzhhZDN1cXVzZ3VyM2tTdDlYYjNpOXJkb211TU4vQndRYUhQVmc2SFc2cFBaNDJBK2VPTDFHTnpaaGhzdHdXSC80aHhrQTR6eEVaUyt0dE41dUFFVk50OGlma2xiWWo2ZVBTcmVlWldpNDJKTjk2YnRQMWdrd1NrUytybnFGbjM1enFnSEF6RnJMU09tWlhqb2VFNnpGN1M2ZHdUTnUzVWJNaDkzZUNtQVloNmw3bGE5MVpFREkxZjdGY054Ylh6RGdtM2F0dUdDSUFqVVZpSnIydWR5a0VwWGppcjRHcGVHMmh2TWt4Q3ZQYnMrY3pKNG45R3NSSDNYRjcyZDh4OTBndjZrZWJSSURrKzJuRGozYktrY0E9PTwvWDUwOUNlcnRpZmljYXRlPjwvWDUwOURhdGE+PC9LZXlJbmZvPjxPYmplY3Q+PGJhbmtJZFNpZ25lZERhdGEgeG1sbnM9Imh0dHA6Ly93d3cuYmFua2lkLmNvbS9zaWduYXR1cmUvdjEuMC4wL3R5cGVzIiBJZD0iYmlkU2lnbmVkRGF0YSI+PHVzclZpc2libGVEYXRhIGNoYXJzZXQ9IlVURi04IiB2aXNpYmxlPSJ3eXNpd3lzIj5VMmxuYm1WeVlYSWdiV1ZrSUVOdmJXSnBibVZrV0NCQlFpQW9jSFZpYkNrZ2MyOXRJRTVwWTJ0c1lYTWdTM1ZzYkdKbGNtY2dabkxEcFc0Z1EyOXRZbWx1WldSWUlFRkNJQ2h3ZFdKc0tTQW9OVFUyT1RJekxURXlNVGtwPC91c3JWaXNpYmxlRGF0YT48dXNyTm9uVmlzaWJsZURhdGE+ZXlKemFXZHVYMk52WkdVaU9pQWlZakppWVRoaFpHRmhOemt3T1dKaFpUTXdOV016TWpBd1pqVXhNMlpsTmpNek1HRmpOV1JpWmlJc0lDSmphR1ZqYTNOMWJTSTZJQ0psTXpKbE1UVTJOekJrTkRjellXWXhPVGMwWkdFd056SmlZVFppTkdVM01UVXpZakE0WkRKbElpd2dJbkpsY1hWbGMzUmZhWEFpT2lBaU9EUXVNVGN1TWpFNUxqVTRJaXdnSW5KbGNYVmxjM1JmYVdRaU9pQWlhVGxwUWpkeVUzWWlMQ0FpWVdkeVpXVnRaVzUwWDJsa0lqb2dNVGMzTXprek9Dd2dJbkJoY25ScFkybHdZVzUwWDJsa0lqb2dNemc1TmpRd05pd2dJbkJoY25ScFpYTWlPaUJiZXlKcFpDSTZJRE14TlRFNE56SXNJQ0p1WVcxbElqb2dJa052YldKcGJtVmtaWGhqWld4c1pXNWpaU0JCUWlJc0lDSnZjbWR1Y2lJNklDSTFOVFk1TWpNdE1USXhPU0lzSUNKamIzVnVkSEo1SWpvZ0lsTkZJaXdnSW1OdmJuTjFiV1Z5SWpvZ01Dd2dJbkJoY25ScFkybHdZVzUwY3lJNklGdDdJbWxrSWpvZ016ZzVOak00TVN3Z0ltWjFiR3h1WVcxbElqb2dJa0pxWEhVd01HWTJjbTRnVFdGbmJuVnpjMjl1SWl3Z0ltVnRZV2xzSWpvZ0ltSnFiM0p1TG0xaFoyNTFjM052YmtCamIyMWlhVzVsWkdWNFkyVnNiR1Z1WTJVdVkyOXRJaXdnSW5Cb2IyNWxYMjUxYldKbGNpSTZJQ0l3TURRMk56QTNNVE0wT1RZd0lpd2dJbk4wWVhSbElqb2dNSDFkZlN3Z2V5SnBaQ0k2SURNeE5URTRPVEVzSUNKdVlXMWxJam9nSWtOdmJXSnBibVZrV0NCQlFpQW9jSFZpYkNraUxDQWliM0puYm5JaU9pQWlOVFUyT1RJekxURXlNVGtpTENBaVkyOTFiblJ5ZVNJNklDSlRSU0lzSUNKamIyNXpkVzFsY2lJNklEQXNJQ0p3WVhKMGFXTnBjR0Z1ZEhNaU9pQmJleUpwWkNJNklETTRPVFkwTURZc0lDSm1kV3hzYm1GdFpTSTZJQ0pPYVdOcmJHRnpJRXQxYkd4aVpYSm5JaXdnSW1WdFlXbHNJam9nSW01cFkydHNZWE11YTNWc2JHSmxjbWRBY0hkakxtTnZiU0lzSUNKd2FHOXVaVjl1ZFcxaVpYSWlPaUFpTURBME5qY3dPVEk1TXpRd09DSXNJQ0p6ZEdGMFpTSTZJREI5WFgxZGZRPT08L3Vzck5vblZpc2libGVEYXRhPjxzcnZJbmZvPjxuYW1lPlkyNDlUMjVsWm14dmR5QkJRaUF3TVZ3c0lFOXVaV1pzYjNjc2JtRnRaVDFQYm1WbWJHOTNMSE5sY21saGJFNTFiV0psY2owMU5UWTVNRE15T1RnNUxHODlVMnRoYm1ScGJtRjJhWE5yWVNCRmJuTnJhV3hrWVNCQ1lXNXJaVzRnUVVJZ0tIQjFZbXdwTEdNOVUwVT08L25hbWU+PG5vbmNlPnRxVStydW90dmlLa2pwZzVBcmxzZmZnVHI3ND08L25vbmNlPjxkaXNwbGF5TmFtZT5UMjVsWm14dmR3PT08L2Rpc3BsYXlOYW1lPjwvc3J2SW5mbz48Y2xpZW50SW5mbz48ZnVuY0lkPlNpZ25pbmc8L2Z1bmNJZD48dmVyc2lvbj5OeTR5TVM0dzwvdmVyc2lvbj48ZW52PjxhaT48dHlwZT5TVTlUPC90eXBlPjxkZXZpY2VJbmZvPk1UUXVOQzR5PC9kZXZpY2VJbmZvPjx1aGk+dFUwMWluR3gydHEzNWRWdkhiZzJ1TFJEZTJ3PTwvdWhpPjxmc2liPjA8L2ZzaWI+PHV0Yj5jczE8L3V0Yj48cmVxdWlyZW1lbnQ+PGNvbmRpdGlvbj48dHlwZT5DZXJ0aWZpY2F0ZVBvbGljaWVzPC90eXBlPjx2YWx1ZT4xLjIuNzUyLjc4LjEuNTwvdmFsdWU+PC9jb25kaXRpb24+PC9yZXF1aXJlbWVudD48dWF1dGg+cHc8L3VhdXRoPjx0b2tlbj50b2tlbi1ub3QtdXNlZDwvdG9rZW4+PC9haT48L2Vudj48L2NsaWVudEluZm8+PC9iYW5rSWRTaWduZWREYXRhPjwvT2JqZWN0PjwvU2lnbmF0dXJlPg==', 'ocspResponse': 'MIIHpgoBAKCCB58wggebBgkrBgEFBQcwAQEEggeMMIIHiDCCATuhgZMwgZAxCzAJBgNVBAYTAlNFMS4wLAYDVQQKDCVEYW5za2UgQmFuayBBUyBEYW5tYXJrIFN2ZXJpZ2UgRmlsaWFsMRMwEQYDVQQFEwo1MTY0MDE5ODExMTwwOgYDVQQDDDNEYW5za2UgQmFuayBDdXN0b21lciBDQTMgdjEgZm9yIEJhbmtJRCBPQ1NQIFNpZ25pbmcYDzIwMjEwNDE0MTQxODM2WjBcMFowQTAJBgUrDgMCGgUABBT0Sf8arYNeOHb0b+8GDY8QgHtjkAQUF46w27pWW20wpoTOjHIvHYjS76gCCCHmb2dOI7sUgAAYDzIwMjEwNDE0MTQxODM2WqECMAChNDAyMDAGCSsGAQUFBzABAgEB/wQgF5pjsRQ7HnuB4AJPnnw2T3FKp0HT2ebnEQ73PMIpuy0wDQYJKoZIhvcNAQEFBQADggEBAG/FlrXeDqd95/G6uESZ1TX6jYt35tLi5c0+HsS9532iT2AmqPNai4bzA6Rd8w4eCqEHn/CAsrB2rY9jRR1e3v4h+jCpo7uwfwlsmCGxFJVfBblJrByVcJ1jfBtrRMfVjDy8VguMEhz+aUAE9zsA2LbBuzqY2le8xvWML88PPvnhaLuwGdEuVuw1liHfWzJZi1kFnEl+M/QgCxjcotxN46BlQUnpE925RwP2LqZ3bCBIYR2rTWmul+CsHR6h/wLA1d/50liQxL3OA2zhah+yMiufF0XFTOV3rfEPRzILziTfNsE/hwRp7roZv5XqXSVQB+45vEfWVp/4bf8PZ9L2ytKgggUxMIIFLTCCBSkwggMRoAMCAQICCBuI0MNjEVq9MA0GCSqGSIb3DQEBCwUAMIGDMQswCQYDVQQGEwJTRTEuMCwGA1UECgwlRGFuc2tlIEJhbmsgQVMgRGFubWFyayBTdmVyaWdlIEZpbGlhbDETMBEGA1UEBRMKNTE2NDAxOTgxMTEvMC0GA1UEAwwmRGFuc2tlIEJhbmsgQ3VzdG9tZXIgQ0EzIHYxIGZvciBCYW5rSUQwHhcNMjAxMTA4MjMwMDAwWhcNMjEwNTA5MjE1OTU5WjCBkDELMAkGA1UEBhMCU0UxLjAsBgNVBAoMJURhbnNrZSBCYW5rIEFTIERhbm1hcmsgU3ZlcmlnZSBGaWxpYWwxEzARBgNVBAUTCjUxNjQwMTk4MTExPDA6BgNVBAMMM0RhbnNrZSBCYW5rIEN1c3RvbWVyIENBMyB2MSBmb3IgQmFua0lEIE9DU1AgU2lnbmluZzCCASIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADggEPADCCAQoCggEBANMOmFKM6lhSUd1+cDWEmX5+oocBWk9Z8e+DKWBUDEka4cjLwXnHXU+1JVHuGaCdKLAzdYg8vvvWe+/B6YwmArMLRa3BhxOwQryEMiJOHu3YBNbwyD89ywQQfTaaYJKRxRybqz1QlxKabkn6jCHlhMurPHteH4+hIr9jSOw65JDGdq/kVut+UZgjsa+qooZbqY0FPcZny00KOo5fb+gNs81tcnXwEdXVmjSjxFvFh5Y+/ZnPhiT+S6mqvWmCoiPumS6JVOiTqpZfXVrZNNdfjXjO+fJuReybeyQR2mfi8e9W9Y4DuB+ngEwm/VevZmhhkTidauLGVaxsgFORJ7CNNuMCAwEAAaOBkTCBjjATBgNVHSAEDDAKMAgGBiqFcE4BATAWBgNVHSUBAf8EDDAKBggrBgEFBQcDCTAOBgNVHQ8BAf8EBAMCBkAwDwYJKwYBBQUHMAEFBAIFADAfBgNVHSMEGDAWgBQXjrDbulZbbTCmhM6Mci8diNLvqDAdBgNVHQ4EFgQUAdCv+glDNBoTallg29Abihem6TMwDQYJKoZIhvcNAQELBQADggIBADGvZVrDCOyXGGEVeSYCoqANKqz560WBOzySDJ9LvVsnHlOgCMeypBHUxwPvXYIaUcViWgFgjn2JlYMiUQYFLwkVmTgNp4zYSlGMmOWuKl1j2Rms06bmfxVVYfk1bYYIylY4MAtYvnMTno9uWqFLVCHg/NrrVj8fx0AN8DI5nKVegpag2bHAqE/1uI1CkbHhrF6hrHtKIbXvbEq0nOEDAru0OGRDYHrzsCGZq5BT3urMsL9lhiv+23Bp6mLdCwWntGgezcrX1V49xdlAxlyfZRq16aptY6bsL0XvoBYwtb109SmRAiciZG8tOmJHEbvb3zY7v19hTLTDLYikwTz/Q8e1zfkJcoK/cAdFgsUqQsGuDYhUnhEh4n53ZyNxx4QxY47XLRpW+wuG9L6Vyim/zVzkVv0il45Bu3rPgsgM1/hoAmmknMtFrvBMk1/I3KRbqIeDZxgbziep+9GCJHQbqP6qd7PukW4T3ALKAWthtxKcigvw3jZPPQ0BKtOEwo4HcURx65b1B8kED2t4t3TBRcbedwot3cl9gDHqiZZ/TzKrr0BvpzPM7Pg6xMDBbjFEb7aHGiKTMjBHZMepyakzWGxwdl5u5jYIjzORAXTmnr77QxZABvF5Ib45oM+P4hOduJwqhiUQwAhV2NAoR/qa4WS5EH1e4PD9CG+l00Unto6/'}}




    
        Revisionshistorik


        

        
            
            
                
                    2021-04-1404:56:40
                    Combinedexcellence AB skapade avtalet och bjöd in Nicklas Kullberg på CombinedX AB (publ) som en undertecknare.


                

                
                

            

            
            
                
                    2021-04-1414:18:06
                    Nicklas Kullberg på CombinedX AB (publ) öppnade för första gången.


                

                
                

            

            
            
                
                    2021-04-1414:18:36
                    Nicklas Kullberg på CombinedX AB (publ) signerade.


                

                
                

            

            
            
                
                    2021-04-1414:18:36
                    Alla undertecknare i Combinedexcellence AB och CombinedX AB (publ) har signerat.


                

                
                

            

            
        

    




Download verification:
https://app.oneflow.com/files/contracts/1773938/82ca9b448d60015f7f79c7c300c288d8bf0181e1/?asset=verification.pdf

