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Styrelsen för Insamlingsstift. Akad. sjukhusets barnfond får härmed avge årsredovisning för 
räkenskapsåret 2021.
 
 
Förvaltningsberättelse
 
 
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas 
alla belopp i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.
 
 
Allmänt om verksamheten
Vård av sjuka barn och ungdomar är ett av Akademiska sjukhusets viktiga vårduppdrag. 
Akademiska barnsjukhusets vårduppdrag omfattar specialiserad vård för barn och ungdomar i 
Region Uppsala och högspecialiserad vård för barn och ungdomar från Sjukvårdsregion 
Mellansverige och övriga delar av landet. Barn stimuleras av lek och aktivitet och för sjuka barn 
är rätt lek och aktivitet starkt bidragande till återhämtning och tillfrisknande. Det var tanken 
bakom tillkomsten av Insamlingsstiftelsen den 30 april 2005. Stiftelsen bildades av 
Föreningssparbanken AB (publ), Uppsala läns landsting, Ahlford Advokatbyrå AB och 
Insamlingsstiftelsen Tomtens fond för sjuka barn. Den registrerades i stiftelseregistret hos 
Länsstyrelsen i Uppsala län den 30 september 2005. Insamlingsstiftelsen skapades för att främja 
barns vård vid Akademiska sjukhuset, Uppsala Läns Landsting, genom att
 

- stimulera det friska hos det sjuka barnet,
- stödja den läkande miljön och utvecklingen av omvårdnad för det sjuka barnet och
- verka för en stimulerande helhetsmiljö.

 
Stiftelsens bärande idé är: "Låt det friska hos det sjuka barnet växa"
 
Främjande av ändamålet
Insamlingsstiftelsen ska använda sina samlade resurser för att främja vård och skapa trivsel. Allt
för att underlätta barnens sjukhusvistelse och påskynda deras rehabilitering. Men också för att
berika deras fritid och rekreation.
 
Vården kan främjas genom bl.a. penningbidrag, olika aktiviteter och stödåtgärder, gåvor eller på
annat lämpligt sätt, till förmån för dels barn som vårdas vid Akademiska sjukhuset, deras syskon
och föräldrar och andra nära anhöriga, dels barnsjukvårdens förutsättningar i allmänhet vid
Akademiska sjukhuset. Stiftelsens medel får dock inte användas för sjukhusets normala drift.
 
I fråga om måluppfyllelse har vi bland annat genom verksamhetschefen för Akademiska 
barnsjukhuset (som också är styrelseledamot i stiftelsen), personal vid Lekterapin på 
Akademiska barnsjukhuset, samt annan personal vid Akademiska sjukhuset som arbetar med 
barnsjukvård, mottagit bekräftande information om att stiftelsens ändamålskostnader för 
prestationer enligt nedan har och kontinuerligt påverkar de barn som vårdas vid sjukhuset 
positivt på ett sätt som inte hade varit för handen utan stiftelsens prestationer.
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Redovisning av insamlade medel för 2021
Under året har samlats in 1 043 918 kr. Av dessa har 893 327 kr influtit via 90-konton. 
Ca 34 procent eller 358 590 kr av totalt insamlade medel har erhållits från företag.
 
Insamlade medel har såsom ändamålskostnader använts på följande sätt:
Ändamål Belopp i kr
Clownverksamhet       320 000
Trolleri         60 000
Musik       200 000
Lek- och målarverkstad         60 000
Sjukhushundar       135 000
Inköp av leksaker m.m.         38 420
Summa:       813 420
 
Sammantaget har av under året insamlade medel ca 78 % (fg år ca 117 %) använts för att främja
ändamålet genom reservering av ändamålsbestämda medel och direkta bidrag och gåvor till
Akademiska sjukhuset.
 
Insamlingsstiftelsens administrationskostnader motsvarar ca 8,1 % (fg år ca 13,2 %) av de totala
intäkterna.
 
Stiftelsens förmögenhet
Stiftelsens förmögenhet består endast av inlåningsmedel på konto i Swedbank.
 
Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Stiftelsen har under året beviljat inkomna ansökningar av större omfattning avseende
clownverksamhet, trolleri, musik, sjukhushund samt måleriverkstad på
Akademiska sjukhuset.
 
Stiftelsens insamlingsaktiviteter har genom åren ofta bestått i sociala arrangemang med fysisk
närvaro. Årets aktiviteter begränsades liksom föregående år av covid-19-pandemin, om än i 
mindre utsträckning. Bland arrangemangen under året fanns digitalt genomförda Hästivalen och 
Ankdagen, liksom fysiskt genomförda "Simma för ett leende" och en välgörenhetsmiddag med 
ett stort antal bidragande givare. I övrigt har vi fortsatt erhållit bidrag från våra partners och 
löpande många donationer från företag och privatpersoner.
 
Under året har Malin Banffy, tillika kassör, och Eva-Lotta Eek tillkommit som styrelseledamöter. 
Roger Wiiand, Eva Heidenborg och Jonas Petterson har avgått ur styrelsen. Fortsatt har Karina 
Berglund Douhan varit ordförande.
 
Förväntad framtida utveckling
För att säkra en stadig omsättning kommer insamlingsarbetet även fortsättningsvis att bedrivas
med ett brett anslag, med ett försök att bättre synliggöra verksamheten och knyta fler
återkommande givare till stiftelsen.
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Förändring av eget kapital

Fritt eget
Summa 

eget
kapital kapital

Belopp vid årets ingång 674 915 674 915
Disposition av 
föregående års resultat: -142 363 -142 363
Årets resultat 145 887 145 887

  
  

Omföringar till/från 
bundet eget kapital:

Belopp vid årets 
utgång 678 439 678 439

Stiftelsens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med 
noter.
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Resultaträkning Not 2021-01-01
-2021-12-31

2020-01-01
-2020-12-31

 

Stiftelsens intäkter
Nettoomsättning 2 1 043 918 478 932

1 043 918 478 932
Stiftelsens kostnader
Ändamålskostnader -813 420 -558 073
Övriga externa kostnader -84 466 -63 223

-897 886 -621 296

Förvaltningsresultat 146 032 -142 364

Resultat från finansiella poster
Räntekostnader och liknande resultatposter -144 0

-144 0
Resultat efter finansiella poster 145 888 -142 364

Resultat före skatt 145 888 -142 364

Årets resultat 145 887 -142 364
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Balansräkning Not 2021-12-31 2020-12-31
 

TILLGÅNGAR

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 66 250 67 000

66 250 67 000

Kassa och bank 798 050 515 158
Summa omsättningstillgångar 864 300 582 158

SUMMA TILLGÅNGAR 864 300 582 158
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Balansräkning Not 2021-12-31 2020-12-31
 

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Fritt eget kapital
Balanserat kapital 532 552 674 915
Årets resultat 145 887 -142 364

678 439 532 551
Summa eget kapital 678 439 532 551

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 105 215 1 106
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 80 646 48 501
Summa kortfristiga skulder 185 861 49 607

SUMMA EGET KAPITAL OCH 
SKULDER 864 300 582 158
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Noter
 
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
 
Allmänna upplysningar
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 
Årsredovisning och koncernredovisning (K3). 
 
Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.
 
 
Not 2 Nettoomsättningens fördelning

2021 2020

Gåvor   
Allmänheten 361 223 161 400
Organisationer 324 105 97 613
Företag 358 590 219 919

1 043 918 478 932

 
Not 3 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
Det har inte varit några väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång.
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Uppsala 

Maria Ronga Anders A. Aronsson
Ordförande

Klas Ekström Johan Carlström

Karina  Berglund Douhan Jonas Thyberg

Malin Banffy

Min revisionsberättelse har lämnats 

Karin Francois
Auktoriserad revisor
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Certifikat om färdigställande
Kuvert-ID: A9D091374B16439C81765E7F6705CEC7 Status: Färdigställda

Ämne: Please DocuSign: Årsredovisning 2021 ny_2.pdf

Källkuvert: 

Dokumentsidor: 9 Signaturer: 8 Kuvertskapare: 

Certifikatsidor: 8 Initialer: 0 Johanna Thyrestam

AutoNav: Aktiverat

Kuverterad stämpling: Aktiverat

Tidszon: (UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

PO Box 50768

Malmö, SE  -202 71

johanna.thyrestam@kpmg.se

IP-adress: 195.84.56.2    

Spela in spårning
Status: Original

             2022-04-27 13:24:03

Hållare: Johanna Thyrestam

             johanna.thyrestam@kpmg.se

Plats: DocuSign

Signeringshändelser Signatur Tidsstämpel
Anders A. Aronsson

anders.aronsson@pol.uppsala.se

Säkerhetsnivå: E-post, Kontoautentisering (ingen)

Signaturantagande: Uppladdad signaturbild

Med IP-adress: 83.252.75.149

Skickade: 2022-04-27 13:34:23

Visade: 2022-04-27 16:16:45 

Signerade: 2022-04-27 16:22:15

Autentiseringsuppgifter
Uppgifter för identitetsverifiering: 
      Arbetsflödes-ID: facedebc-e28d-4182-adbf-789fbd673b01
      Arbetsflödesnamn: DocuSign ID Verification
      Arbetsflödesbeskrivning: The signer will need to identify themselves with a valid government ID.
      Identifieringsmetod: Elektroniskt ID
      Typ av elektroniskt ID: SE_BANKID
      Unikt transaktions-ID: 8d6bea50-eae3-5f68-a575-9412607f5424
      Land eller region som ID-handlingen är utfärdad i: SE
      Resultat: Godkänd
      Genomförd: 2022-04-27 16:16:24

Delgivande av elektronisk uppgift och signatur: 
      Godkänt: 2022-04-27 16:16:45
      ID: f10860bb-e30a-4094-9255-ae1fcd3f4031

Anna Maria Ronga

maria@akademiskasbarnfond.se

Säkerhetsnivå: E-post, Kontoautentisering (ingen)

Signaturantagande: Förvald stil

Med IP-adress: 78.72.83.159

Skickade: 2022-04-27 13:34:23

Visade: 2022-04-27 14:02:44 

Signerade: 2022-04-27 14:03:36

Autentiseringsuppgifter
Uppgifter för identitetsverifiering: 
      Arbetsflödes-ID: facedebc-e28d-4182-adbf-789fbd673b01
      Arbetsflödesnamn: DocuSign ID Verification
      Arbetsflödesbeskrivning: The signer will need to identify themselves with a valid government ID.
      Identifieringsmetod: Elektroniskt ID
      Typ av elektroniskt ID: SE_BANKID
      Unikt transaktions-ID: fcd9fd43-085c-5c81-80ab-2a506a2c3009
      Land eller region som ID-handlingen är utfärdad i: SE
      Resultat: Godkänd
      Genomförd: 2022-04-27 14:02:29



Signeringshändelser Signatur Tidsstämpel

Uppgifter för identitetsverifiering: 
      Arbetsflödes-ID: facedebc-e28d-4182-adbf-789fbd673b01
      Arbetsflödesnamn: DocuSign ID Verification
      Arbetsflödesbeskrivning: The signer will need to identify themselves with a valid government ID.
      Identifieringsmetod: Elektroniskt ID
      Typ av elektroniskt ID: SE_BANKID
      Unikt transaktions-ID: 549ffac1-ba2e-5864-873d-7b78e658776a
      Land eller region som ID-handlingen är utfärdad i: SE
      Resultat: Godkänd
      Genomförd: 2022-08-29 08:57:43

Delgivande av elektronisk uppgift och signatur: 
      Godkänt: 2022-04-27 14:02:44
      ID: 4c58006f-5768-4561-b42d-0c9bd64eaaa5

Johan Carlström

johan@tonireklam.se

Säkerhetsnivå: E-post, Kontoautentisering (ingen)

Signaturantagande: Förvald stil

Med IP-adress: 94.254.70.58

Skickade: 2022-04-27 13:34:24

Visade: 2022-04-27 13:36:01 

Signerade: 2022-04-27 13:36:31

Autentiseringsuppgifter
Uppgifter för identitetsverifiering: 
      Arbetsflödes-ID: facedebc-e28d-4182-adbf-789fbd673b01
      Arbetsflödesnamn: DocuSign ID Verification
      Arbetsflödesbeskrivning: The signer will need to identify themselves with a valid government ID.
      Identifieringsmetod: Elektroniskt ID
      Typ av elektroniskt ID: SE_BANKID
      Unikt transaktions-ID: a2f93412-97b4-5d31-a40a-1acf89dfde52
      Land eller region som ID-handlingen är utfärdad i: SE
      Resultat: Godkänd
      Genomförd: 2022-04-27 13:35:38

Uppgifter för identitetsverifiering: 
      Arbetsflödes-ID: facedebc-e28d-4182-adbf-789fbd673b01
      Arbetsflödesnamn: DocuSign ID Verification
      Arbetsflödesbeskrivning: The signer will need to identify themselves with a valid government ID.
      Identifieringsmetod: Elektroniskt ID
      Typ av elektroniskt ID: SE_BANKID
      Unikt transaktions-ID: 4d9f1f47-b7a2-55bc-be1d-c883a76fbe9b
      Land eller region som ID-handlingen är utfärdad i: SE
      Resultat: Godkänd
      Genomförd: 2022-05-05 18:17:00

Delgivande av elektronisk uppgift och signatur: 
      Godkänt: 2022-04-27 13:36:01
      ID: e5ab2268-834a-4356-9951-f66f164288df

Jonas Thyberg

Jonas.thyberg@konradadvokater.se

Säkerhetsnivå: E-post, Kontoautentisering (ingen)

Signaturantagande: Förvald stil

Med IP-adress: 185.205.48.200

Skickade: 2022-04-27 13:34:25

Visade: 2022-04-29 09:22:39 

Signerade: 2022-04-29 09:22:54

Autentiseringsuppgifter
Uppgifter för identitetsverifiering: 
      Arbetsflödes-ID: facedebc-e28d-4182-adbf-789fbd673b01
      Arbetsflödesnamn: DocuSign ID Verification
      Arbetsflödesbeskrivning: The signer will need to identify themselves with a valid government ID.
      Identifieringsmetod: Elektroniskt ID
      Typ av elektroniskt ID: SE_BANKID
      Unikt transaktions-ID: a7f9b517-74a5-58e7-80dd-89973f2f86c3
      Land eller region som ID-handlingen är utfärdad i: SE
      Resultat: Godkänd
      Genomförd: 2022-04-29 09:22:19



Signeringshändelser Signatur Tidsstämpel

Uppgifter för identitetsverifiering: 
      Arbetsflödes-ID: facedebc-e28d-4182-adbf-789fbd673b01
      Arbetsflödesnamn: DocuSign ID Verification
      Arbetsflödesbeskrivning: The signer will need to identify themselves with a valid government ID.
      Identifieringsmetod: Elektroniskt ID
      Typ av elektroniskt ID: SE_BANKID
      Unikt transaktions-ID: c420a844-b8e5-5dc3-bd61-bf3c66867250
      Land eller region som ID-handlingen är utfärdad i: SE
      Resultat: Godkänd
      Genomförd: 2022-05-06 08:13:54

Delgivande av elektronisk uppgift och signatur: 
      Godkänt: 2022-04-29 09:22:39
      ID: 47123a00-40da-44fb-ab75-7704b4db43c6

Karina Berglund Douhan

karina.berglund.douhan@supermarket.ica.se

Säkerhetsnivå: E-post, Kontoautentisering (ingen)

Signaturantagande: Skrevs på en enhet

Med IP-adress: 81.227.252.218

Signerad med mobil

Skickade: 2022-04-27 13:34:25

Visade: 2022-04-27 14:44:41 

Signerade: 2022-04-27 14:45:45

Autentiseringsuppgifter
Uppgifter för identitetsverifiering: 
      Arbetsflödes-ID: facedebc-e28d-4182-adbf-789fbd673b01
      Arbetsflödesnamn: DocuSign ID Verification
      Arbetsflödesbeskrivning: The signer will need to identify themselves with a valid government ID.
      Identifieringsmetod: Elektroniskt ID
      Typ av elektroniskt ID: SE_BANKID
      Unikt transaktions-ID: c90061c3-3881-56e7-8c60-b8aeb6d07824
      Land eller region som ID-handlingen är utfärdad i: SE
      Resultat: Godkänd
      Genomförd: 2022-04-27 14:44:18

Delgivande av elektronisk uppgift och signatur: 
      Godkänt: 2022-04-27 14:44:41
      ID: a1298127-f99c-4a2d-8e57-96ce1c2add62

Klas Ekström

klas.ekstrom@akademiska.se

Säkerhetsnivå: E-post, Kontoautentisering (ingen)

Signaturantagande: Förvald stil

Med IP-adress: 80.216.176.231

Skickade: 2022-04-27 13:34:24

Visade: 2022-04-27 21:37:43 

Signerade: 2022-04-27 21:40:19

Autentiseringsuppgifter
Uppgifter för identitetsverifiering: 
      Arbetsflödes-ID: facedebc-e28d-4182-adbf-789fbd673b01
      Arbetsflödesnamn: DocuSign ID Verification
      Arbetsflödesbeskrivning: The signer will need to identify themselves with a valid government ID.
      Identifieringsmetod: Elektroniskt ID
      Typ av elektroniskt ID: SE_BANKID
      Unikt transaktions-ID: 697608bb-078e-56d1-89b5-4c78502cf9e3
      Land eller region som ID-handlingen är utfärdad i: SE
      Resultat: Godkänd
      Genomförd: 2022-04-27 21:37:23

Uppgifter för identitetsverifiering: 
      Arbetsflödes-ID: facedebc-e28d-4182-adbf-789fbd673b01
      Arbetsflödesnamn: DocuSign ID Verification
      Arbetsflödesbeskrivning: The signer will need to identify themselves with a valid government ID.
      Identifieringsmetod: Elektroniskt ID
      Typ av elektroniskt ID: SE_BANKID
      Unikt transaktions-ID: 18ac57fc-89d4-518a-b1da-721b90d8e7cd
      Land eller region som ID-handlingen är utfärdad i: SE
      Resultat: Godkänd
      Genomförd: 2022-05-05 18:16:12

Delgivande av elektronisk uppgift och signatur: 
      Godkänt: 2022-04-27 21:37:43
      ID: 4918485d-8c42-490d-8e11-7dbce7d391f1



Signeringshändelser Signatur Tidsstämpel
Malin Banffy

Malin.banffy@seb.se

Säkerhetsnivå: E-post, Kontoautentisering (ingen)

Signaturantagande: Förvald stil

Med IP-adress: 129.178.88.85

Skickade: 2022-04-27 13:34:26

Visade: 2022-04-27 13:37:47 

Signerade: 2022-04-27 13:42:37

Autentiseringsuppgifter
Uppgifter för identitetsverifiering: 
      Arbetsflödes-ID: facedebc-e28d-4182-adbf-789fbd673b01
      Arbetsflödesnamn: DocuSign ID Verification
      Arbetsflödesbeskrivning: The signer will need to identify themselves with a valid government ID.
      Identifieringsmetod: Elektroniskt ID
      Typ av elektroniskt ID: SE_BANKID
      Unikt transaktions-ID: 0e27fa7b-23dd-5063-a7cf-525e1959456f
      Land eller region som ID-handlingen är utfärdad i: SE
      Resultat: Godkänd
      Genomförd: 2022-04-27 13:37:17

Delgivande av elektronisk uppgift och signatur: 
      Godkänt: 2022-04-27 13:37:47
      ID: 555ca72d-42bf-4989-a544-0ab482d71ca7

Karin François

karin.francois@kpmg.se

KPMG AB

Säkerhetsnivå: E-post, Kontoautentisering (ingen)
Signaturantagande: Förvald stil

Med IP-adress: 195.84.56.2

Skickade: 2022-04-29 09:22:57

Visade: 2022-04-29 10:48:45 

Signerade: 2022-05-05 18:12:13

Autentiseringsuppgifter
Uppgifter för identitetsverifiering: 
      Arbetsflödes-ID: facedebc-e28d-4182-adbf-789fbd673b01
      Arbetsflödesnamn: DocuSign ID Verification
      Arbetsflödesbeskrivning: The signer will need to identify themselves with a valid government ID.
      Identifieringsmetod: Elektroniskt ID
      Typ av elektroniskt ID: SE_BANKID
      Unikt transaktions-ID: da7f99d4-bf80-5af4-8cfa-404626b97db4
      Land eller region som ID-handlingen är utfärdad i: SE
      Resultat: Godkänd
      Genomförd: 2022-04-29 10:48:26

Uppgifter för identitetsverifiering: 
      Arbetsflödes-ID: facedebc-e28d-4182-adbf-789fbd673b01
      Arbetsflödesnamn: DocuSign ID Verification
      Arbetsflödesbeskrivning: The signer will need to identify themselves with a valid government ID.
      Identifieringsmetod: Elektroniskt ID
      Typ av elektroniskt ID: SE_BANKID
      Unikt transaktions-ID: da7f99d4-bf80-5af4-8cfa-404626b97db4
      Land eller region som ID-handlingen är utfärdad i: SE
      Resultat: Godkänd
      Genomförd: 2022-05-05 18:08:34

Delgivande av elektronisk uppgift och signatur: 
      Erbjuds inte via DocuSign

Händelser med undertecknare på plats Signatur Tidsstämpel

Redigerarleveranshändelser Status Tidsstämpel

Agentleveranshändelser Status Tidsstämpel

Mellanhandsleveranshändelser Status Tidsstämpel

Certifierade leveranshändelser Status Tidsstämpel

Kopieringshändelser Status Tidsstämpel



Vittneshändelser Signatur Tidsstämpel

Notariehändelser Signatur Tidsstämpel

Sammanfattning av kuverthändelser Status Tidsstämplar
Kuvertet har skickats Hashkodat/krypterat 2022-04-27 13:34:26

Certifierat levererat Säkerhetskontrollerat 2022-04-29 10:48:45

Signeringen är slutförd Säkerhetskontrollerat 2022-05-05 18:12:13

Färdigställda Säkerhetskontrollerat 2022-05-05 18:12:13

Betalningshändelser Status Tidsstämplar

Delgivande av elektronisk uppgift och signatur



ELECTRONIC RECORD AND SIGNATURE DISCLOSURE  

From time to time, KPMG AB (we, us or Company) may be required by law to provide to you 

certain written notices or disclosures. Described below are the terms and conditions for providing 

to you such notices and disclosures electronically through the DocuSign system. Please read the 

information below carefully and thoroughly, and if you can access this information electronically 

to your satisfaction and agree to this Electronic Record and Signature Disclosure (ERSD), please 

confirm your agreement by selecting the check-box next to ‘I agree to use electronic records and 

signatures’ before clicking ‘CONTINUE’ within the DocuSign system. 

 

Getting paper copies  

At any time, you may request from us a paper copy of any record provided or made available 

electronically to you by us. You will have the ability to download and print documents we send 

to you through the DocuSign system during and immediately after the signing session and, if you 

elect to create a DocuSign account, you may access the documents for a limited period of time 

(usually 30 days) after such documents are first sent to you. After such time, if you wish for us to 

send you paper copies of any such documents from our office to you, you will be charged a 

$0.00 per-page fee. You may request delivery of such paper copies from us by following the 

procedure described below. 

 

Withdrawing your consent  

If you decide to receive notices and disclosures from us electronically, you may at any time 

change your mind and tell us that thereafter you want to receive required notices and disclosures 

only in paper format. How you must inform us of your decision to receive future notices and 

disclosure in paper format and withdraw your consent to receive notices and disclosures 

electronically is described below. 

 

Consequences of changing your mind  

If you elect to receive required notices and disclosures only in paper format, it will slow the 

speed at which we can complete certain steps in transactions with you and delivering services to 

you because we will need first to send the required notices or disclosures to you in paper format, 

and then wait until we receive back from you your acknowledgment of your receipt of such 

paper notices or disclosures. Further, you will no longer be able to use the DocuSign system to 

receive required notices and consents electronically from us or to sign electronically documents 

from us. 

 

All notices and disclosures will be sent to you electronically  

Delgivande av elektronisk uppgift och signatur skapat den: 2019-05-02 07:34:36
Parterna enades om: Anders A. Aronsson, Anna Maria Ronga, Johan Carlström, Jonas Thyberg, Karina Berglund Douhan, Klas Ekström, Malin Banffy



Unless you tell us otherwise in accordance with the procedures described herein, we will provide 

electronically to you through the DocuSign system all required notices, disclosures, 

authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made 

available to you during the course of our relationship with you. To reduce the chance of you 

inadvertently not receiving any notice or disclosure, we prefer to provide all of the required 

notices and disclosures to you by the same method and to the same address that you have given 

us. Thus, you can receive all the disclosures and notices electronically or in paper format through 

the paper mail delivery system. If you do not agree with this process, please let us know as 

described below. Please also see the paragraph immediately above that describes the 

consequences of your electing not to receive delivery of the notices and disclosures 

electronically from us. 

 

How to contact KPMG AB:  

You may contact us to let us know of your changes as to how we may contact you electronically, 

to request paper copies of certain information from us, and to withdraw your prior consent to 

receive notices and disclosures electronically as follows: 

To contact us by email send messages to: nicolas.andersson@kpmg.se 

 

To advise KPMG AB of your new email address  

To let us know of a change in your email address where we should send notices and disclosures 

electronically to you, you must send an email message to us at nicolas.andersson@kpmg.se and 

in the body of such request you must state: your previous email address, your new email 

address.  We do not require any other information from you to change your email address.  

If you created a DocuSign account, you may update it with your new email address through your 

account preferences.  

 

To request paper copies from KPMG AB  

To request delivery from us of paper copies of the notices and disclosures previously provided 

by us to you electronically, you must send us an email to nicolas.andersson@kpmg.se and in the 

body of such request you must state your email address, full name, mailing address, and 

telephone number. We will bill you for any fees at that time, if any. 

 

To withdraw your consent with KPMG AB  

To inform us that you no longer wish to receive future notices and disclosures in electronic 

format you may: 



i. decline to sign a document from within your signing session, and on the subsequent page, 

select the check-box indicating you wish to withdraw your consent, or you may; 

ii. send us an email to nicolas.andersson@kpmg.se and in the body of such request you must 

state your email, full name, mailing address, and telephone number. We do not need any other 

information from you to withdraw consent..  The consequences of your withdrawing consent for 

online documents will be that transactions may take a longer time to process.. 

 

Required hardware and software  

The minimum system requirements for using the DocuSign system may change over time. The 

current system requirements are found here: https://support.docusign.com/guides/signer-guide-

signing-system-requirements.  

 

Acknowledging your access and consent to receive and sign documents electronically  

To confirm to us that you can access this information electronically, which will be similar to 

other electronic notices and disclosures that we will provide to you, please confirm that you have 

read this ERSD, and (i) that you are able to print on paper or electronically save this ERSD for 

your future reference and access; or (ii) that you are able to email this ERSD to an email address 

where you will be able to print on paper or save it for your future reference and access. Further, 

if you consent to receiving notices and disclosures exclusively in electronic format as described 

herein, then select the check-box next to ‘I agree to use electronic records and signatures’ before 

clicking ‘CONTINUE’ within the DocuSign system. 

By selecting the check-box next to ‘I agree to use electronic records and signatures’, you confirm 

that: 

 You can access and read this Electronic Record and Signature Disclosure; and 

 You can print on paper this Electronic Record and Signature Disclosure, or save or send 

this Electronic Record and Disclosure to a location where you can print it, for future 

reference and access; and 

 Until or unless you notify KPMG AB as described above, you consent to receive 

exclusively through electronic means all notices, disclosures, authorizations, 

acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made 

available to you by KPMG AB during the course of your relationship with KPMG AB. 


