Delårsrapport 1. Januari – Mars 2022
Amnodekoncernen
Januari – Mars 2022, Q1








Nettoomsättningen uppgick till 17,8 MSEK (18,4)
Rörelseresultat före avskrivningar EBITDA uppgick till -1,0 MSEK (1,4)
Rörelseresultatet uppgick till -1,5 MSEK (0,8)
Resultat efter skatt blev -1,8 MSEK (0,4)
Resultat per aktie blev -0,57 SEK (0,21).
Soliditeten uppgick vid periodens slut till 32,9 % (27,2)
Eget kapital per aktie uppgår till SEK 5,48 (8,63).

Väsentliga händelser under perioden
 Den under december påbörjade företrädsemissionen slutfördes under senare delen av
januari. Vilken tillförde 8,4 Msek till eget kapital efter avdrag för emissionskostnader.
 Ett bridgelån om 1 Msek har säkrats under kvartalet på marknadsmässiga villkor från en
av de större ägarna.

Händelser efter balansdagen
 Inga väsentliga händelser har inträffat efter balansdagen.

Vår aktie
 Volymvägt genomsnittlig avslutskurs för kvartal 1 2022, var per aktie 5,07 SEK (271
avslut).

Nyckeltal
Q 1 2022

Q 1 2021

2021

17 751

18 439

70 712

Nettoomsättningstillväxt %

-3,7

15,5

27,3

Rörelseresultat EBITDA, Tsek

-993

1 401

1 881

Rörelsemarginal EBITDA %

-5,6

7,6

2,7

-1 489

784

-652

Rörelsemarginal %

-8,4

4,3

-0,9

Kassaflöde från den löpande
verksamheten, Tsek

-443

-1 351

757

Nettoomsättning, Tsek

Rörelseresultat, Tsek
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VD har ordet
Amnode fortsätter att navigera sin verksamhet i en omvärld med många och hastiga förändringar till
viss del beroende på händelseutveckling i Ukraina som i vart fall inte har varit positivt vare sig för
Europa eller för Amnode. Den råvarubrist som förelegat i allmänhet har inte förbättrats av situationen i
och med kriget. Vilket har medfört att vi tvingats leta nya leverantörer av råmaterial med stora
prishöjningar som följd för att överhuvud taget få leveranser, detta tillsammans med störningar i
produktionsapparaten har skapat dåliga förutsättningar för att kunna få ut maximalt av verksamheten
både produktionsmässigt och ekonomiskt.
Nettoomsättningen för Q1 minskade med 4 % jämfört med samma period föregående år, vilket var
betydligt lägre omsättning än ledningens förväntningar. Fortfarande har de stora lastbilstillverkarna i
Europa (vilka utgör cirka 60% av gruppens försäljning) problem med att få tag i elektronik kretsar,
vilket i sin tur bromsat deras utleveranstakt. Denna tillfälliga volymminskning utanför vår kontroll har
slagit hårt mot framför allt vår enhet i Skultuna.
Rörelseresultatet försämrades betydligt, -2,3 Msek jämfört med föregående år vilket dels beror på
materialprishöjningar som slår direkt på våra marginaler och trots avtal om kompensation från våra
kunder så har våra rutiner för att kompensera sig för materialprishöjningarna i samma takt som de
inträffar inte räckt till, vilket innebär att en stor del av de ökade materialkostnaderna belastar vårt
resultat under första kvartalet. Vidare hade vi några maskinhaverier i Skultuna vilket påverkat resultatet
negativt genom att vi tvingades flytta delar av produktionen till Gnosjö, vilket innburit merkostnader.
Vi har fortsatt ett stabilt orderläge i bägge enheterna. Vår oro gäller utleveranserna till våra kunder där
vi idag är beroende av storleken på avropen från kunden samt hur den betydande bristen på vissa typer
av råmaterial påverkar våra möjligheter att producera erhållna ordrar.
För att säkra våra leveranser av råmaterial har vi varit tvingade att öka våra lagernivåer på råmaterial
och färdiga produkter för att kunna behålla vår leveransprecisionen, vilket de senaste åren varit
viktigaste konkurrens parameter. Genom att vi tvingats byta leverantörer av vissa råmaterial så har
betalningsvillkoren till de nya leverantörerna ofta varit sämre än till tidigare leverantör. Detta har
inneburit att vårt behov av rörelsekapital har ökat. En effekt av detta är att vår likviditetssituation
därigenom har försämrats och är synnerligen svårbedömd på längre sikt.
I början av kvartalet tillfördes koncernen ca 5,1 Msek i likvida medel efter emissionskostnader och
kvittningar av förfallna skulder. Tillskottet gav oss viss arbetsro men behovet av rörelsekapital är som
ovan nämnts fortsatt mycket kritiskt för oss och vi arbetar fortsatt intensivt med frågan. Ett bridgelån
om 1 mkr har säkrats under kvartalet på marknadsmässiga villkor från en av de större ägarna som gett
Amnode visst handlingsutrymme men tillgången på rörelsekapital är mycket svårbedömd inför hösten
då situationen i vår omvärld är fortsatt skakig och högst osäker.
Snart har vi avverkat halva det nya året och vår bedömning från Bokslutskommunikén kvarstår. Vi
kommer att ha en lägre tillväxttakt än vad vår plan för 2022 var. Vår bedömning av efterfrågeutveckling
är att den kommer att vara fortsatt hög men fortrarande väldigt svängig och där utvecklingen av kriget i
Ukraina kommer att inverka. För första gången på många år är det inte brist på efterfrågan utan våra
kunders möjligheter att ta emot vad vi levererar och därmed kommer vårt kassaflöde att till viss del vara
osäker och ryckigt.
Trots att vinden vänt och blåser oss i ansiktet istället för i ryggen så kämpar vi oförtrutet på för att skapa
en mindre koncern som når lönsamhet.
Sam Olofqvist
VD och koncernchef
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Verksamheten

Amnode AB:s helägda dotterföretag A M Stacke
Group äger koncernens bearbetningscentrum i
Gnosjö, Stacke Mattssons AB, med kvalificerad
fleraxlig bearbetning av mässings- och
stålkomponenter inom tunga fordon-, energi,
och VVS sektorn. A M Stacke Group äger också
100% av SGV Forging in Skultuna AB som är
koncernens smedja i Skultuna och leverantör av
varmpressade och maskinbearbetade mässings
artiklar.

Q1-2022

Periodens resultat var -1,8 (0,4) MSEK och
resultatet per aktie uppgick till -0,57 (0,21) SEK.

Kassaflöde
Kassaflödet från den löpande verksamheten
uppgick till -0,4 (-1,4) MSEK under perioden.
Det negativa kassaflödet från den löpande
verksamheten förklaras i huvudsak av negativ
utveckling av rörelseresultatet samt en viss
förbättring av rörelsekapitalet om ca 1,0 Msek.
Kassaflödet från finansieringsverksamheten har
via nyemissionen förbättrat likviditeten netto
med 4,0 Msek.

Jämfört med föregående år har rörelseresultatet
i kvartalet försämrats med 2,3 Msek.
Försämringen är hänförlig till något lägre
omsättning 0,6 Msek samt högre materialkostnader om 1,9 Msek, dessutom har
produktionsstörningar i Skultuna påverkat
resultatet negativt. Trots att kunderna omfattas
av materialkostnads klausuler så har våra
rutiner för att kompensera sig för materialprishöjningarna i samma takt som de inträffar
inte räckt till. Efterfrågan på Amnodes
produkter är fortfarande god, vilket till viss del
fortsatt beror på en generell kapacitetsbrist inom
Amnodes verksamhetssegment. Mot bakgrund
av den negativa utvecklingen i kvartalet kvarstår
ett flertal risker vad gäller Amnodes verksamhet.
Amnodes finansiella ställning är trots den
genomförda företrädesemissionen och bridgelånet fortsatt svag samtidigt som det är svårt att
planera över längre tid då den fortsatta
osäkerheten vi ser i Europa och andra
omvärldsfaktorer mycket snabbt kan förändra
verkligheten för koncernen.

Investeringar

Omsättning och resultat januari-mars

Under perioden
avyttringar skett

Nettoomsättningen minskade med 3,7 procent
och uppgick till 17,8 MSEK under det första
kvartalet, jämfört med 18,4 MSEK motsvarande
kvartal i fjol.
Rörelseresultatet uppgick till -1,5 (0,8) MSEK,
motsvarande en rörelsemarginal om -8,4 (4,3)
procent. Det försämrade resultatet är i huvudsak
hänförlig till högre materialkostnader jämfört
med föregående år.
Rörelseresultatet EBITDA var -1,0 (1,4) MSEK.
Avskrivningarna uppgick till -0,5 MSEK, jämfört
med -0,6 MSEK motsvarande kvartal 2021.
Finansnettot var -0,3 MSEK under kvartalet,
jämfört med -0,4 MSEK motsvarande kvartal
2021.
Ingen
skattekostnad/intäkt
resultatet respektive kvartal.

har

belastat

Årets investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgick till -0,1 (-) MSEK.

Finansiell ställning

Koncernens nettoskuld uppgår till 15,9 MSEK,
jämfört med 10,4 MSEK per 31 december 2021.
Koncernens ökade skuldsättning är främst
hänförlig till att verksamheten krävt mer
rörelsekapital under kvartalet samt att
kostnaderna för emissionen har betalats.
Likvida medel uppgick till 4,1 MSEK, jämfört
med 0,7 MSEK vid årsskiftet. Därutöver har
koncernen beviljade kreditfaciliteter om totalt
7,4 MSEK, varav 5,8 MSEK var nyttjat per
balansdagen. Utöver kreditfaciliteterna har
koncernen
en
möjlighet
att
belåna
kundfordringar om totalt 9,25 MSEK varav 8,3
MSEK var utnyttjat per balansdagen.

Förvärv och avyttringar
har

inga

förvärv

eller

Eget kapital
Eget kapital uppgick den 31 mars 2022 till 18,6
(20,4 per 2021-12-31) MSEK, vilket motsvarar
5,48 (6,01) SEK per utestående aktie.
Förändringar av antalet utestående aktier och
eget kapital visas på sidan 7. Styrelsen har
föreslagit för årsstämman den 28 juni 2022 att
ingen utdelning skall utgå för räkenskapsåret
2021. Några utestående options- eller
konvertibelprogram fanns inte per den 31 mars
2022.

Aktien
Amnodes aktiekapital per 31 mars 2022, var
fördelat på 3 391 068 aktier med ett kvotvärde om
6,0 SEK. Samtliga aktier utgörs av samma serie
och äger samma rätt till röst och vinst i bolaget.
Aktien handlas sedan den 8 december 2008 på
Spotlight (fd Aktietorget) under kortnamnet
AMNO och med ISIN-kod SE0002069633.
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Personal

Antalet anställda vid periodens utgång var 47 (48
per den 31 december 2021). Medelantalet
anställda under perioden uppgick till 47 (46).

Finansiella mål
Målen innebär att;
-

Amnode skall ha en i huvudsak organisk
tillväxtstrategi och vara vinst- och
utdelningsmaximerande fram till slutet av
2022.

-

Amnode skall nå cirka 85 miljoner kronor i
nettoomsättning i slutet av 2022.

-

Amnodes EBITDA skall uppgå till cirka 10
% av omsättningen i slutet av 2022.

-

Oförändrad utdelningspolicy innebärande
minst 30 % av årsvinsten delas ut till
aktieägarna förutsatt att koncernens
låneavtal och investeringsbehov så tillåter.

Ägarstruktur

Per den 31 mars 2022 hade Amnode AB (publ) 5
ägare som innehade aktier motsvarande fem
procent eller mer av röste- och kapitalandelen i
bolaget, totalt ägde dessa 39,4 %.

Transaktioner med närstående
Under första kvartalet 2022 har följande
transaktioner med närstående gjorts inom
Amnode koncernen:






Lars Save har genom bolag erhållit
ersättning för leasad maskinutrustning
med 122 TSEK, samt lämnat lån till Stacke
Metall om 2 800 Tsek.
Sam Olofqvist har genom bolag utfört
konsulttjänster mot en ersättning av 450
TSEK.
Lars Dehlin har genom bolag erhållit
ersättning för leasad maskinutrustning mot
en ersättning av 123 TSEK.

Samtliga transaktioner med närstående har skett
på marknadsmässiga villkor.

Väsentliga
händelser
periodens utgång

efter

• Inga väsentliga händelser har skett efter
periodens utgång.

Information om moderbolaget
Moderbolagets
verksamhet
omfattar
finansiering och ägande av dotterföretag.
Moderbolagets resultat efter finansiella poster
uppgick till 0,1 (0,1) MSEK. Moderbolaget har
inte gjort några investeringar under perioden.

Risker och osäkerhetsfaktorer
Amnodes verksamhet innehåller ett antal risker
och osäkerhetsfaktorer typiska för en
legotillverkare inom svensk industri. Till detta
kommer finansiella risker till följd av
förändringar av råvarupriser, valutakurser och
räntenivåer. En redogörelse för koncernens
väsentliga finansiella och affärsmässiga risker
kommer att återfinnas i årsredovisningen för
2021. Inga ytterligare väsentliga risker bedöms
ha tillkommit.

Redovisningsprinciper

Amnode AB tillämpar
årsredovisningslagen
samt Bokföringsnämndens allmänna råd 2012:1
(K3) vid upprättandet av finansiella rapporter.

Bemyndigande om nyemission
Amnodes styrelse kommer föreslå årsstämman
att ge styrelsen ett förnyat bemyndigande att
fatta beslut om nyemission av aktier. Ett sådant
mandat skulle innebära att styrelsen ges
möjlighet att fram till nästa årsstämma 2023
besluta om nyemission.
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Årsstämma 2021

Årsstämma äger rum den 28 juni 2022 klockan
13.00. Stämman hålls i Amnodes lokaler i
Gnosjö, Sjörydsvägen 10 Gnosjö.
Årsredovisning och revisionsberättelse kommer
att finnas tillgänglig hos bolaget och på
hemsidan, www.amnode.se senast den x juni
2022. Kopior av handlingarna sänds till de
aktieägare som så begär och uppger sin post eller
e-mail adress, Kopior kommer även att delas ut
vid stämman.
Anmälan till Årsstämman kan göras per post till
Amnode, Box 172 17, 104 62 Stockholm eller till
Lars Save info@amnode.se.

Försäkran
Styrelsen
och
verkställande
direktörens
uppfattning är att denna rapport ger en
rättvisande översikt av moderbolagets och
koncernens verksamhet, ställning och resultat
samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som koncernen står inför.
Denna rapport har ej varit
granskning av bolagets revisor.

föremål

för

Stockholm den 25 maj 2022
Amnode AB (publ)
Org nr: 556722-7318

Insynspersoners aktieinnehav
Lars Save, privat och genom bolag
Sam Olofqvist, genom bolag
Lars Delin, privat och genom bolag
Mikael Fransson
Kent Olsson, privat och genom
bolag
Totalt

2022-03-31
7,88 %
10,34 %
3,15 %
10,33 %
4,31 %
36,01 %

Finansiell kalender
Delårsrapport 2 2022
Delårsrapport 3 2022
Bokslutskommuniké 2022
Delårsrapport 1 2023

2022-08-25
2022-11-24
2023-02-23
Maj 2023

Amnode
Amnodes mål är att vara en komplett och
innovativ leverantör och samarbetspartner till
Verkstadsindustrin inom segmentet bearbetade
mässings- och stålkomponenter på den
europeiska marknaden i stora serier för tung
fordonsindustri, energi och VVS sektor samt
brandskydd och säkerhet.

Lars Save
Styrelsens ordförande

Lasse Delin
Ledamot

Amnode AB erbjuder produkter från fem
kärnområden; varmsmide, fleraxlig
bearbetning, automatsvarvning, kuggfräsning
och långhålsborrning i två specialiserade
produktionsenheter i Gnosjö och Skultuna.

Mikael Fransson
Ledamot

Kent Olsson
Ledamot

För mer information

Sam Olofqvist
VD och ledamot

För mer information om Amnode, vänligen
besök www.amnode.se

För ytterligare information kontakta:
Sam Olofqvist
Verkställande direktör
Amnode AB (publ)
Mobil: 0705 50 88 82
E-mail: sam.olofqvist@amsg.se
Denna information är sådan som Amnode är
skyldigt
att
offentliggöra
enligt
EU:s
marknadsmissbruksförordning
(EU
nr
596/2014). Informationen lämnades, genom
angiven
kontaktpersons
försorg,
för
offentliggörande 25 maj 2022 klockan 15.30.
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FINANSIELL INFORMATION
Resultaträkningar för koncernen
2022-01-01
- 2022-03-31

2021-01-01
- 2021-03-31

2021-01-01
- 2021-12-31

17 751

18 439

70 712

1 795
19 546

1 564
20 003

481
7 188
78 381

-9 984
-4 286
-6 252

-8 076
-4 603
-5 923

-36 705
-15 689
-23 867

-496
-17
-21 035
-1 489

-617
-19 219
784

-2 533
-155
-84
-79 033
-652

1
-320
-319

-424
-424

4
-1 621
-1 617

Resultat efter finansiella poster

-1 808

360

-2 269

Periodens skattekostnad
Periodens resultat

-1 808

360

-2 269

Hänförligt till:
Moderföretagets aktieägare
Innehav utan bestämmande inflytande

-1 808
-

360
-

-2 268
-

-0,57
3 165,0

0,21
1 695,5

-1,34
1 695,5

-1 489

784

-652

496
-993

617
1 401

2 533
1 881

TSEK
Nettoomsättning
Förändring av lager av produkter i arbete, färdiga
varor och pågående arbete för annans räkning
Övriga rörelseintäkter
Summa rörelsens intäkter
Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella
och immateriella anläggningstillgångar
Resultat från avyttring av koncernföretag
Övriga rörelsekostnader
Summa rörelsens kostnader
Rörelseresultat
Resultat från finansiella poster:
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Övriga räntekostnader och liknande resultatposter
Summa finansiella poster

Resultat per aktie
Genomsnittligt antal utestående aktier, tusental
Härledning av EBITDA
Rörelseresultat
Avskrivningar
EBITDA
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Balansräkningar för koncernen
TSEK

2022-03-31

2021-03-31

2021-12-31

57
14 849
4 452
32 985
4 120
56 463

80
16 083
4 452
32 178
946
53 739

63
15 234
4 452
39 331
683
59 763

20 346
69 255
-71 028
1 247
36 643
56 463

10 173
71 055
-66 591
5 912
33 190
53 739

10 173
79 428
-69 220
1 617
37 765
59 763

4 120
19 983

946
24 390

10 424
20 846

Q1 2022

Q1 2021

2021

Eget kapital vid periodens början
Nyemission
Emissionskostnader
Resultat för perioden
Eget kapital vid periodens slut

20 381
-1 808
18 573

14 277

360
14 637

14 277
10 190
-1 817
-2 269
20 381

Eget kapital hänförligt till:
Moderföretagets aktieägare
Innehav utan bestämmande inflytande

18 573
-

14 637
-

20 381
-

Specifikation av antalet utestående aktier, tusental
Antal utestående vid periodens början
Nyemission
Antal utestående aktier vid periodens slut

1 695,5
1 695,5
3 391,0

1 695,5
1 695,5

1 695,5
1 695,5

Immatereiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Likvida medel
SUMMA TILLGÅNGAR
Aktiekapital
Övrigt tillskjutet kapital
Annat eget kapital inkl årets resultat
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
Räntebärande fordringar uppgår till
Räntebärande skulder uppgår till

Eget kapital och antalet aktier
TSEK
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Kassaflödesanalyser för koncernen
2022-01-01
- 2022-03-31

2021-01-01
- 2021-03-31

2021-01-01
- 2021-12-31

-1 489
480
-1 009

784
604
1 388

-652
2 517
1 865

-334
-64

-424
-126

-1 649
-34

-1 407

838

182

964

-2 189

575

Kassaflöde från den löpande verksamheten

-443

-1 351

757

Kassaflöde från investeringsverksamheten1

-91

0

-1 051

3 971

936

-383

3 437
683
4 120

-415
1 360
945

-677
1 360
683

-91
-91

0

-1 051
-1 051

5 037
-228
-348
-490
3 971

2 148
-703
-509
936

-175
835
931
-1 974
-383

TSEK
Den löpande verksamheten
Rörelseresultat
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet
Summa
Netto finansiella poster
Betald skatt
Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändring av rörelsekapitalet
Förändringar i rörelsekapitalet

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

2

Förändring av likvida medel
Likvida medel vid periodens början
Likvida medel vid årets slut

1. Specifikation av investeringsverksamheten:
Förvärv av materiella anläggningstillgångar
Totalt
2. Specifikation av finansieringsverksamheten:
Nyemission
Förändring av checkräknings och fakturakrediter
Förändring av lån
Förändring av leasingskuld
Totalt
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Nyckeltal
Q1 2022

Q1 2021

2021

17 751
-3,7
-993
-5,6
-1 489
-8,4
-1 808
32,9
101
-443
47

18 439
15,5
1 401
7,6
784
4,3
360
27,2
103
-1 351
44

70 712
27,3
1 881
2,7
-652
-0,9
-2 269
34,1
104
757
46

Q1 2022

Q1 2021

2021

3 164 997
3 391 068
-0,57
5,48
4,00
0,73

1 695 534
1 695 534
0,21
8,63
10,25
48
1,19

1 695 534
3 391 068
-1,34
6,01
6,02
1,00

Nettoomsättning, Tsek
Nettoomsättningstillväxt %
Rörelseresultat EBITDA, Tsek
Rörelsemarginal EBITDA %
Rörelseresultat, Tsek
Rörelsemarginal %
Resultat efter skatt, Tsek
Soliditet %
Balanslikviditet %
Kassaflöde från den löpande verksamheten, Tsek
Medelantalet anställda

Aktiedata
Genomsnittligt antal utestående aktier
Totalt antal utestående aktier
Resultat per aktie, SEK
Eget kapital per aktie, SEK
Börskurs per bokslutsdatum, SEK
P/E-tal
Börskurs/Eget kapital

Definitioner
Medelantalet anställda
Rörelseresultat EBITDA
Resultat före avskrivningar och nedskrivningar
Rörelsemarginal EBITDA

Genomsnittligt antal heltidsarbetande under perioden.
Resultat per aktie

EBITDA i procent av nettoomsättningen

Periodens nettoresultat hänförligt till moderföretagets
aktieägare/genomsnittligt antal utestående aktier.

Rörelsemarginal

Eget kapital per aktie

Rörelseresultat i procent av nettoomsättningen.

Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare/totalt
antal utestående aktier.

Soliditet
Eget kapital (inkl. eget kapital hänförligt till innehav utan
bestämmande inflytande) i procent av balansomslutningen.

P/E-tal
Aktiekursen i förhållande till resultat per aktie.

Balanslikviditet

Börskurs/Eget kapital

Omsättningstillgångar dividerat med kortfristiga skulder

Börskursen i förhållande till resultat per aktie
Siffrorna i denna delårsrapport har avrundats, medan
beräkningarna utförts utan avrundning. Detta kan medföra
att vissa tabeller och nyckeltal till synes inte summerar
korrekt.
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Resultaträkningar för moderbolaget
2022-01-01
- 2022-03-31

2021-01-01
- 2021-03-31

2021-01-01
- 2021-12-31

339
-207
132

339
-217
122

1 356
-1 072
284

-

-

-10 155
-41

132

122

-9 912

-

-

-

Resultat före skatt

132

122

-9 912

Skatt
Periodens resultat

132

122

-9 912

2022-03-31
13 057
2 152
1 871
17 080

2021-03-31
15 263
2 486
530
18 279

2021-12-31
13 057
10 629
234
23 920

15 474
1 606
17 080

17 002
1 277
18 279

15 342
8 578
23 920

TSEK
Nettoomsättning
Rörelsens kostnader
Rörelseresultat
Resultat från andelar i koncernföretag
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat före bokslutsdispositioner
Bokslutsdispositioner

-

Balansräkningar för moderbolaget
TSEK
Finansiella anläggningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Likvida medel
SUMMA TILLGÅNGAR
Eget kapital
Kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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