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INFORMATIONSMEMORANDUM ANGÅENDE ERBJUDANDE OM DELTAGANDE I EMISSION I
JOJKA COMMUNICATIONS AB (PUBL)
Styrelsen för Jojka Communications AB (publ), nedan benämnt ”Jojka” eller ”Bolaget”, har med årsstämmans
efterföljande godkännande beslutat om företrädesemission av aktier och teckningsoptioner i Bolaget. Nedan
följer en översiktlig presentation av Bolaget och emissionen samt de villkor och anvisningar som gäller.
OM JOJKA I KORTHET
Jojka (tidigare Mobispine AB) tillhandahåller interaktiva kommunikationstjänster som hjälper företag och
organisationer att kommunicera med kunder och anställda på ett effektivt sätt. Bolaget har idag två olika
produkter: en SMS-baserad produkt för mobil marknadsföring (Salesboost), samt en app-baserad lösning
(Workforce) som dels gör det lättare för företag att hålla kontakt med den mobila arbetsstyrkan, samt dels
underlättar för företaget att hantera olika uppdrag. Mer information om tjänsterna återfinns på Bolagets hemsida
(www.jojka.nu).
VD RUTGER LINDQUIST HAR ORDET
Jojka har sedan avyttringen av rörelsegrenen mot mobiloperatörer för två år sedan fokuserat på att utveckla
tjänster och teknik för intern och kundrelaterad SMS-kommunikation inom företag och organisationer. SMS som
marknadsföringskanal har ökat kraftigt under senare år och många företag har ett behov av att förmedla SMS för
olika syften. Undersökningar har visat att cirka 97 % av de personer som mottagit ett SMS läser detsamma inom
tre minuter, innebärande att SMS-utskick ger snabb spridning av information.
En omfattande kundundersökning som Jojka nyligen genomfört, vilken bland annat visar att 32 % av kunderna
använder Jojka för att sprida information och marknadsföring om sig själva, styrker vår uppfattning om att
tjänsterna ligger rätt i tiden för företag och organisationer som behöver kommunicera med sina kunder, personal
och andra intressenter. Många företag har redan existerande system för kommunikation av tryckt reklam och
e-mail, men har enligt styrelsens bedömning även ett behov av att snabbt kunna nå ut med hög träffsäkerhet till
potentiella och nya kunder.
Även Jojka ser att användandet av SMS utvecklas snabbt. Jojka har gått från ungefär 95 000 skickade SMS
under det första kvartalet 2012 till cirka 780 000 skickade SMS under motsvarande period 2013. Branschen i sin
helhet har ökat med omkring 30 % under denna tid. SMS används inom alla branscher och för Jojkas del har vi
kunder som använder våra tjänster bl a inom:







Kommunala verksamheter – för att exempelvis meddela när barn är sjuka eller borta
Butiker – för att exempelvis meddela rea och andra kampanjer
Onlinebutiker – till exempel för att meddela att en vara har skickats
Sjukvård och frisörer – för att exempelvis påminna om en inbokad tid
Servicebolag – till exempel för att meddela att de är påväg
Restauranger – för att till exempel skicka ut veckans meny och bordsbekräftelser

Jojka har efter rörelseavyttringen gjort en omstart som innebär att vi gått ned i både omsättning och
personalstyrka. Med den nya fokusinriktningen är dock vår målsättning att bli en ledande leverantör av tjänster
inom de kärnområden som beskrivs ovan samt att Jojka redan under början av nästa år ska börja leverera ett
positivt resultat, under det att omsättningen flerdubblas.
För att nå dessa högt satta mål behöver vi intensifiera våra sälj- och marknadsföringssatsningar och fortlöpande
förbättra våra tjänster, samtidigt som det löpande kapitalbehovet täcks till dess verksamheten genererar
överskott. Jojka behöver därför genomföra en emission, vilken också kommer borga för en större kreditvärdighet
mot kunder och leverantörer samt utgöra en reserv för ytterligare teknikinvesteringar och eventuella förvärv.
Jag ser fram emot en mycket spännande utveckling under resterande del av 2013 då vi, genom fokus på ökade
intäkter och höjda marginaler, kommer ta ett viktigt steg mot att bli en ledande leverantör av tjänster och
teknikplattformar inom mobila meddelandetjänster på vårt område.
Rutger Lindquist, VD
MOTIV FÖR EMISSION
För att tillföra Jojka rörelsekapital, samt att finansiera ökade säljsatsningar och marknadsföringsinsatser samt i
syfte att möjliggöra fortsatta investeringar i teknik och produktutveckling genomför Jojka Communications AB
(publ) en företrädesemission, i vilken även allmänheten ges rätt att teckna.
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RÖRELSEKAPITAL OCH FRAMTIDA KAPITALBEHOV
Det befintliga rörelsekapitalet är enligt styrelsens bedömning inte tillräckligt för de aktuella behoven under
åtminstone 12 månader framåt i tiden räknat från dateringen av detta memorandum. För att bland annat tillföra
Bolaget rörelsekapital genomför Jojka nu en emission om totalt cirka 7,7 MSEK. För att Bolaget ska tillföras
tillräckligt med rörelsekapital för att Jojka ska kunna driva den löpande verksamheten i önskvärd takt i minst 12
månader framåt krävs det att Bolaget – efter finansiering av emissionskostnader – tillförs åtminstone 3 MSEK
genom emissionen som beskrivs i detta memorandum. Under förutsättning att emissionen som beskrivs i detta
memorandum blir fulltecknad finns det enligt styrelsens bedömning i dagsläget inte något framtida kapitalbehov.

FINANSIELL ÖVERSIKT I KORTHET
2013-01-01*
-2013-03-31

2012-01-01*
2012-03-31

2012-01-01*
-2012-12-31

2011-01-01**
-2011-12-31

482
-449
-441
247
54

1 605***
25
25
4 471
75

4 483
-1 584
-1 454
561
61

6 049
-3 036
-2 053
3 828
88

Nettoomsättning (KSEK)
Resultat efter finansiella poster (KSEK)
Rörelseresultat (KSEK)
Kassa och bank (KSEK)
Soliditet (%)

* Hämtat från ej reviderade finansiella rapporter.
** Hämtat från Jojkas årsredovisning för 2011.
*** Inkluderar verksamheten SMS4PC vilken idag är avslutad.
Under 2011 upphörde Jojka att vara en koncern. De jämförelsesiffror som redovisas för 2012 och framåt avser därför enbart
den kvarvarande verksamheten i Jojka Communications AB (publ).

ÄGARFÖRHÅLLANDE I JOJKA PER 2013-04-30
Namn
Stefan Lennhammer
(direkt eller genom bolag)
Joacim Boivie
(direkt eller genom bolag)
Övriga (cirka 500 stycken)
Totalt

Antal aktier (st.)
463 598

Andel av röster och kapital (%)
Ca 21 %

250 997

Ca 11 %

2 198 460

100,0

KONVERTIBLER/TECKNINGSOPTIONER
Det finns inga utestående konvertibler i Bolaget vid upprättandet av detta memorandum. Såvitt styrelsen känner
till föreligger inte heller några aktieägaravtal mellan Bolagets ägare. Vid årsstämma i Jojka den 15 maj 2013
beslutades att utge 220 000 teckningsoptioner till Rutger Lindquist, nytillträdd VD i Bolaget.
Teckningsoptionerna ger rätt att under juni månad 2015 kunna teckna 220 000 nya aktier i Jojka
Communications AB (publ) till en kurs om 3,00 SEK per aktie.
UNDANTAG FRÅN PROSPEKTSKYLDIGHET
Detta investeringsmemorandum har inte granskats och godkänts av Finansinspektionen. Memorandumet är undantaget
från prospektskyldighet enligt 2 kap. 4 § Lag (1991:980) om handel med finansiella instrument beaktat att det belopp
som sammanlagt ska betalas av investerarna under en tid av tolv månader motsvarar högst 2,5 miljoner euro.
RISKFAKTORER
Ett antal riskfaktorer kan ha negativ inverkan på verksamheten i Jojka. Det är därför av stor vikt att beakta
relevanta risker vid sidan av Bolagets tillväxtmöjligheter. Andra risker är förenade med de värdepapper som
genom detta memorandum erbjuds till försäljning. Samtliga riskfaktorer kan av naturliga skäl inte beskrivas utan
att en samlad utvärdering av övrig information tillsammans med en allmän omvärldsbedömning har gjorts.
SKATTEINFORMATION
Transaktioner i Bolagets värdepapper kan komma att medföra skattemässiga konsekvenser för
innehavaren. Innehavare av värdepapper i Jojka rekommenderas att inhämta råd från skatterådgivare
avseende skattekonsekvenser som kan uppkomma i varje enskilt fall.
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ÖVRIGA UPPLYSNINGAR






Jojka är sedan juli 2007 listat på AktieTorget och har cirka 500 aktieägare.
Det finns ett aktieslag.
Det finns 2 198 460 utestående aktier.
Aktiekapitalet uppgår till 549 615,00 SEK.
Styrelsen innehar direkt och indirekt cirka 50 % av aktierna i Bolaget.

ANSVAR
Styrelsen för Jojka är ansvarig för innehållet i detta dokument. Samtliga styrelseledamöter försäkrar härmed
gemensamt som styrelse att de vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att uppgifterna i
dokumentet, såvitt de vet, överensstämmer med faktiska förhållanden.
Stockholm i maj 2013
Styrelsen i Jojka Communications AB (publ)

Stefan Lennhammer, Ordf.
Joakim Hilj
Stefan Olsson

VILLKOR OCH ANVISNINGAR
Erbjudandet
Årsstämma i Jojka Communications AB (publ) beslutade den 15 maj 2013 att godkänna styrelsens beslut från 11
april 2013 om en emission med företrädesrätt för befintliga aktieägare om högst 4 396 920 aktier och 4 396 920
teckningsoptioner av serie TO 1. Emissionskursen per unit är 0,75 SEK, d.v.s. 0,75 SEK per aktie och
teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt. Även allmänheten ges rätt att teckna units i emissionen.
Vid fulltecknad emission tillförs Bolaget initialt 3 297 690 SEK. I det fall emissionen blir fulltecknad och
samtliga vidhängande teckningsoptioner nyttjas tillförs Bolaget ytterligare 4 396 920 SEK. Det totala
emissionsbeloppet uppgår till högst 7 694 610 SEK, före emissionskostnader.
Företrädesrätt till teckning
De som på avstämningsdagen den 24 maj 2013 var registrerade som aktieägare i Jojka äger företrädesrätt att
teckna aktier och teckningsoptioner. För varje befintlig aktie erhålls två (2) uniträtter. Innehav av en (1) uniträtt
berättigar till teckning av en (1) unit. En (1) unit består av en (1) ny aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption
av serie TO 1. Innehav av en (1) teckningsoption TO 1 berättigar till teckning av en (1) nyemitterad aktie i
Bolaget.
Avstämningsdag
Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB (”Euroclear Sweden”) för fastställande av vem som skall erhålla
teckningsrätter (enligt Euroclear Sweden kallade ”uniträtter”) i emissionen var den 24 maj 2013. Sista dag för
handel i Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla uniträtter var den 21 maj 2013 och första dag exklusive rätt att
erhålla uniträtter var den 22 maj 2013.
Uniträtter
Aktieägares företrädesrätt utövas med stöd av uniträtter. Den som var registrerad som aktieägare på
avstämningsdagen den 24 maj 2013 erhåller två (2) uniträtter för varje befintlig aktie. För teckning av en (1) unit
erfordras en (1) uniträtt.
För att inte värdet på erhållna uniträtter skall gå förlorade måste aktieägaren antingen teckna units med stöd av
uniträtter i Jojka senast den 20 juni 2013 eller sälja uniträtterna senast den 17 juni 2013.
Handel med uniträtter
Handel med uniträtter kommer att ske på AktieTorget under perioden 30 maj – 17 juni 2013.
Teckningskurs
Teckningskursen uppgår till 0,75 SEK per unit. Courtage utgår ej.
Teckningstid
Teckning av units ska ske på nedan angivet sätt under perioden från och med den 30 maj – 20 juni 2013.
Observera att teckning av units ska ske senast kl. 15.00 den 20 juni 2013. Efter teckningstidens utgång blir
outnyttjade uniträtter ogiltiga och saknar därmed värde. Outnyttjade uniträtter kommer därefter, utan avisering
från Euroclear Sweden, att avregistreras från aktieägarens VP-konto.
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Styrelsen för Jojka äger rätt att förlänga den tid under vilken anmälan om teckning och betalning kan ske.
Meddelande om detta kommer i så fall att ske senast den 20 juni 2013. Styrelsen i Jojka har inte förbehållit sig
rätten att dra in erbjudandet permanent eller tillfälligt. Det är inte heller möjligt att dra tillbaka erbjudandet efter
det att handel med värdepappren inletts.
Information till direktregistrerade aktieägare
De som på avstämningsdagen var registrerade i den av Euroclear Sweden för Bolagets räkning förda aktieboken
erhåller förtryckt emissionsredovisning med bifogad inbetalningsavi samt memorandum. Av den förtryckta
emissionsredovisningen framgår bland annat antalet erhållna uniträtter och det hela antalet units som kan
tecknas.
Den som är upptagen i den i anslutning till aktieboken förda förteckningen över panthavare m.fl. erhåller inte
någon emissionsredovisning utan underrättas separat. Någon separat VP-avi som redovisar registrering av
uniträtter på aktieägares VP-konto kommer ej att skickas ut.
Information till förvaltarregistrerade aktieägare
Aktieägare vars innehav är förvaltarregistrerat hos bank eller annan förvaltare erhåller varken
emissionsredovisning eller särskild anmälningssedel, dock utsändes memorandum. Teckning och betalning ska
ske i enlighet med instruktioner från respektive bank eller fondkommissionär.
Teckning och betalning med stöd av uniträtter – direktregistrerade aktieägare
Anmälan om teckning med stöd av uniträtter skall ska ske genom samtidig kontant betalning. Betalning ska vara
Sedermera Fondkommission AB den 20 juni 2013. Observera att det kan ta upp till tre bankdagar för betalningen
att nå mottagarkontot. Anmälningssedlar som sänds med post bör avsändas i god tid före sista teckningsdagen.
Kontant betalning med företrädesrätt utgör även en fullmakt för emissionsinstitutet att underteckna teckningslista
avseende den del av uniten som utgörs av teckningsoptioner.
Teckning och betalning skall ske i enlighet med något av nedanstående alternativ:
1. Förtryckt inbetalningsavi från Euroclear Sweden
I det fall samtliga på avstämningsdagen erhållna uniträtter utnyttjas för teckning av units skall den förtryckta
inbetalningsavin från Euroclear Sweden användas som underlag för anmälan om teckning genom betalning. Den
särskilda anmälningssedeln I skall därmed inte användas. Inga tillägg eller ändringar får göras i den på
inbetalningsavin förtryckta texten. Anmälan är bindande.
2. Särskild anmälningssedel I
I det fall uniträtter förvärvas eller avyttras eller om aktieägaren av andra skäl avser att utnyttja ett annat antal
uniträtter än vad som framgår av den förtryckta inbetalningsavin från Euroclear Sweden, skall särskild
anmälningssedel I användas. Anmälan om teckning genom betalning skall ske i enlighet med de instruktioner
som anges på den särskilda anmälningssedeln I. Den förtryckta inbetalningsavin från Euroclear Sweden skall
därmed inte användas. Särskild anmälningssedel I kan beställas från Sedermera Fondkommission AB via telefon
eller e-post.
Ifylld särskild anmälningssedel I skall vara Sedermera Fondkommission AB tillhanda på nedanstående adress,
fax eller e-post senast kl. 15.00 den 20 juni 2013. Endast en anmälningssedel per tecknare kommer att beaktas.
Vid flera inlämnade anmälningssedlar gäller den senast inkomna. Ofullständigt eller felaktigt ifylld särskild
anmälningssedel I kan komma att lämnas utan avseende. Anmälan är bindande. I det fall ett för stort belopp
betalas in av en tecknare kommer Jojka att ombesörja att överskjutande belopp återbetalas.
Teckning utan stöd av uniträtter
För det fall inte samtliga units tecknas med företrädesrätt enligt ovan skall styrelsen, inom ramen för
emissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av units till annan som tecknat units utan stöd av företrädesrätt
samt besluta hur fördelning mellan tecknare därvid skall ske.
I första hand skall tilldelning av units som tecknats utan stöd av uniträtter ske till sådana tecknare som även
tecknat units med stöd av uniträtter, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och för
det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut, skall tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal
uniträtter som utnyttjats för teckning av units och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
I andra hand skall tilldelning av units som tecknats utan stöd av uniträtter ske till andra som tecknat utan stöd av
uniträtter, och för det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut skall tilldelning ske pro rata i förhållande
till det antal units som var och en tecknat och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
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Teckning av units utan företräde skall ske under samma period som teckning av units med företrädesrätt, det vill
säga från och med den 30 maj – 20 juni 2013. Anmälan om teckning utan stöd av uniträtter skall göras på avsedd
särskild anmälningssedel II. Sådan anmälningssedel kan erhållas från Sedermera Fondkommission AB på
nedanstående adress, hemsida eller telefonnummer, på Sedermera Fondkommission AB:s hemsida
(www.sedermera.se), på Bolagets hemsida (www.jojka.nu), eller på AktieTorgets hemsida (www.aktietorget.se).
Ifylld särskild anmälningssedel II skall vara Sedermera Fondkommission AB tillhanda på nedanstående adress,
fax eller e-post senast kl. 15.00 den 20 juni 2013. Endast en anmälningssedel per tecknare kommer att beaktas.
Vid flera inlämnade anmälningssedlar gäller den senast inkomna. Ofullständigt eller felaktigt ifylld
anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Anmälan är bindande. I det fall ett för stort belopp
betalas in av en tecknare kommer Jojka att ombesörja att överskjutande belopp återbetalas.
Besked om eventuell tilldelning lämnas genom utskick av avräkningsnota och betalning skall ske i enlighet med
anvisningarna på denna. Avräkningsnotor är beräknade att skickas ut snarast efter avslutad teckningstid och
betalning skall vara Sedermera Fondkommission AB tillhanda senast fyra bankdagar därefter. De som inte
tilldelats några units får inget meddelande.
Ifylld särskild anmälningssedel skickas eller lämnas till:
Sedermera Fondkommission AB
Emissionstjänster
Importgatan 4
SE-262 73 Ängelholm

Fax:
+46 (0)431 - 47 17 21
E-post: nyemission@sedermera.se

Aktieägare bosatta utanför Sverige
Aktieägare som är bosatta utanför Sverige och som äger rätt att teckna units i emissionen kan vända sig till
Sedermera Fondkommission AB på ovanstående telefonnummer för information om teckning och betalning.
Observera att erbjudandet enligt detta memorandum inte riktar sig till personer som är bosatta i USA, Kanada,
Nya Zeeland, Sydafrika, Japan, Australien eller andra länder där deltagande förutsätter ytterligare prospekt,
registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.
Betalning från utlandet skall erläggas till Sedermera Fondkommission AB:s bankkonto hos Swedbank:
BIC: SWEDSESS
IBAN nr: SE63 8000 0816 9592 3054 3564
Betald tecknad unit (BTU)
Teckning genom betalning registreras hos Euroclear Sweden så snart detta kan ske, vilket normalt innebär upp
till tre bankdagar efter betalning. Därefter erhåller tecknare en VP-avi med bekräftelse att inbokning av betalda
tecknade units (BTU) har skett på tecknarens VP-konto. Observera att aktieägare som har sitt innehav
förvaltarregistrerat via depå hos bank eller fondkommissionär delges information från respektive förvaltare.
Handel med BTU
Handel med BTU kommer att ske på AktieTorget från och med den 30 maj 2013 fram till dess att Bolagsverket
har registrerat emissionen. Denna registrering beräknas ske i mitten av juli 2013.
Leverans av aktier och teckningsoptioner
BTU kommer att ersättas av aktier och teckningsoptioner så snart emissionen har registrerats av Bolagsverket.
Efter denna registrering kommer BTU att bokas ut från respektive VP-konto och ersättas av aktier och
teckningsoptioner utan särskild avisering. I samband med detta beräknas de nyemitterade aktierna och
teckningsoptionerna bli föremål för handel på AktieTorget.
Rätt till utdelning
Vinstutdelning för de nya aktierna skall utgå på den avstämningsdag för utdelning som infaller efter aktiens
registrering i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Aktie som utgivits efter nyttjande av
teckningsoption av serie TO 1 medför rätt till vinstutdelning på den avstämningsdag för utdelning som infaller
efter aktiens registrering i aktieboken.
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Emissionsresultatets offentliggörande
Utfallet av emissionen kommer att offentliggöras genom ett pressmeddelande på Bolagets och AktieTorgets
respektive hemsida, vilket beräknas ske under vecka 26, 2013.
Utfall avseende slutgiltig nyttjandegrad för teckningsoptioner TO 1 beräknas ske vecka 26, 2014 genom
pressmeddelande på Bolagets och AktieTorgets respektive hemsida.
Handel med aktier och teckningsoptioner
Bolagets aktie är upptagen till handel på AktieTorget. Aktien handlas under kortnamnet JOJK och ISIN-kod
SE0002017707. De nyemitterade aktierna kommer att bli föremål för handel på AktieTorget. En handelspost
omfattar en (1) aktie.
Jojka har ansökt om att de nyemitterade teckningsoptionerna av serie TO 1 ska bli föremål för handel på
AktieTorget från och med den 15 juli 2013. ISIN-kod för teckningsoption av serie TO 1 är SE0005218203.
Övrigt
Samtliga aktier och teckningstoptioner som erbjuds i denna emission kommer att nyemitteras. Det finns därför
inga fysiska eller juridiska personer som erbjuder att sälja värdepapper i denna emission.
Emissionsinstitut
Sedermera Fondkommission AB agerar emissionsinstitut med anledning av aktuell företrädesemission samt i
samband med emission av aktier genom teckning med stöd av teckningsoptioner av serie TO 1.
Villkor för teckningsoptioner TO 1
Innehav av en (1) teckningsoption av serie TO 1 berättigar till teckning av en (1) nyemitterad aktie till en kurs
om 1,00 SEK. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner kan äga rum under tre fastställda
konverteringsperioder (se nedan) från och med 1 oktober 2013 till och med 18 juni 2014.




Dels under perioden 1 – 15 oktober 2013, genom samtidig kontant betalning senast klockan 15.00 den
15 oktober 2013,
dels under perioden 1– 14 februari 2014, genom samtidig kontant betalning senast klockan 15.00 den
14 februari 2014,
dels under perioden 1 – 18 juni 2014, genom samtidig kontant betalning senast klockan 15.00 den 18
juni 2014.

Aktier bokas ut tidigast 15 dagar efter periodens sista dag för teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner
av serie TO 1.
Anmälningssedel och instruktion för betalning kommer att finnas tillgänglig på Bolagets hemsida
(www.jojka.nu) samt på Sedermera Fondkommission AB:s hemsida (www.sedermera.se) från och med den 1
oktober 2013.
Notera att de teckningsoptioner av serie TO 1 som inte nyttjas eller avyttras senast den 18 juni 2014 förfaller
och kommer att rensas från VP-konto eller depå.
Eventuell omräkning av teckningskurs och teckningsberättigande
Teckningskursen respektive det antal aktier i Bolaget som teckningsoptionerna berättigar till teckning av kan
komma att omräknas vid exempelvis fondemission eller nyemission. I det fall omräkning kommer att
aktualiseras kommer Bolaget att via pressmeddelande offentliggöra mer information om detta på Bolagets och
AktieTorgets respektive hemsida (www.jojka.nu) och (www.aktietorget.se).
Frågor med anledning av emissionen kan ställas till:
Jojka Communications AB (publ)
Sedermera Fondkommission AB
Tel:
E-post:

+46(0)8-611 26 00
info@jojka.nu

Tel:
+46 (0)431-47 17 00
E-post: nyemission@sedermera.se

Memorandum finns tillgängligt via Bolagets hemsida (www.jojka.nu), AktieTorgets hemsida
(www.aktietorget.se) samt Sedermera Fondkommissions hemsida (www.sedermera.se).
Memorandumet kan även erhållas kostnadsfritt från Jojka.
----------Stockholm i maj 2013, Styrelsen

