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Ekonomisk avmattning inför valen 2014
Tillväxten bromsar in då regeringen nödgats strama åt den ekonomiska politiken för
att stävja växande externa obalanser. I de goda tider som rått har reformtakten varit
låg vilket nu straffat sig. Med en växande exponering mot lättflyktigt kapital och
råvarupriser har Indonesien, liksom flera andra tillväxtmarknader med externa
underskott drabbats av kapitalutflöden och fallande växelkurser. Landets
externposition har försvagats, kreditrisker hos valutaexponerade företag väntas öka
och det finns en viss risk för ny finansoro. Indonesien har dock en motståndskraftig
ekonomi, ett relativt sunt banksystem samt måttlig offentlig och extern skuldsättning.
Landet har också en historik av att kunna bedriva en koordinerad makropolitik i
trängda lägen och påbörjade åtstramningar väntas bidra till en stabilisering. Landets
långsiktiga tillväxtpotential är god. Däremot är det osäkert i vilken takt som landets
ledning bortom presidentval och parlamentsval 2014 förmår att genomdriva de
förbättringar av affärsklimatet och infrastrukturen som krävs för att ekonomin ska
kunna nå uthålligt högre tillväxtnivåer.
STYRKOR






En återhållsam finanspolitik har lett till låg offentlig skuld.
Långsiktigt god tillväxtpotential och en relativt god motståndskraft i ekonomin
Hanterlig utlandsskuld
En relativt sund banksektor

SVAGHETER





Exponering för lättflyktigt kapital och råvarupriscykeln
Besvärligt reformklimat hämmar strukturella förändringar
En svag affärsmiljö och en eftersatt infrastruktur
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POLITIK

Reformerna har tappat styrfart inför presidentvalet 2014
Den politiska stabiliseringsprocessen i det mångetniska och mångreligiösa Indonesien har
fortgått även under president Yudhoyonos två mandatperioder som lider mot sitt slut (20052014). Två fredliga presidentval har genomförts, liksom regional- och parlamentsval. Med en
av regionens mest liberala press- och yttrandefrihet har ett civilt samhälle vuxit fram, som i
kombination med en aktiv antikorruptionsmyndighet ökar kontrollen över de styrande. Fredsprocessen i Ache har varit framgångsrik liksom säkerhetstjänstens arbete för att minska
terroristhotet. Andelen fattiga har sjunkit, liksom andelen arbetslösa och undersysselsatta och
en urban medelklass har börjat växa fram. Livsvillkoren har förbättrats för stora delar av
befolkningen, i synnerhet med de senaste årens goda ekonomi.
Indonesien behöver en fortsatt god tillväxt för att inte skapa grogrund för sociala spänningar.
Välståndsökningen är relativt sårbar då en stor del av befolkningen befinner sig just ovanför
fattigdomsgränsen samtidigt som inkomstklyftorna ökat. Tillväxt i arbetsintensiva industrioch tjänstesektorer behövs för att kunna sysselsätta den unga befolkningen och realisera
tillväxtpotentialen som följer av att över hälften av befolkningen är under 30 år.
Reformer krävs för att långsiktigt höja tillväxten men det politiska reformklimatet förblir
besvärligt. Reformerna har tappat styrfart de senaste två åren. Med en spretig koalition vid
makten har mäktiga särintressen inom byråkrati, militär och affärselit underminerat reformkrafter inom administrationen. Bristen på framsteg vittnar om svårigheterna att genomdriva
politiskt känsliga reformer inom till exempel den vildvuxna statsapparaten, det korruptionsanfrätta rättsväsendet och att eliminera kostsamma energisubventioner till förmån för
produktiva investeringar. Politiken har i stället alltmer influerats av de annalkande
parlaments- och presidentvalen (april respektive juli 2014). Presidentens stödparti är sargat av
en räcka korruptionsskandaler och presidenten tycks föredra en expansiv tillväxtpolitik för att
stärka sina allierades positioner inför valen.
Startfältet inför presidentvalet lär inte klarna förrän våren 2014. Av opinionsmätningar att
döma förefaller väljarna desillusionerade i fråga om det etablissemang som figurerat i en lång
rad korruptionsskandaler och presterat begränsade reformer de senaste åren. Det finns en
oroande tendens till nationalistisk populism, som leder till regleringar som hämmar handel
och investeringar. Ett visst hopp finns likväl att en reformorienterad kandidat vaskas fram.
Samtidigt är det troligt att det politiska systemet även framgent genererar bångstyriga
koalitioner med starka särintressen att hantera. Således väntas färdriktningen med en relativt
sund makropolitik bestå men det besvärliga reformklimatet gör att takten i strukturreformerna
förblir långsam.

EKONOMI

Ekonomin bromsar in
Ett svällande underskott i bytesbalansen har uppstått till följd av överhettningstendenser och
prisfall på den viktiga råvaruexporten. Utvecklingen sammanfaller med global finansoro,
bland annat relaterat till osäkerheten kring USA:s penningpolitik. Resultatet har varit stora
kapitalutflöden och en betydande försvagning av valutan. Regeringen har nödgats överge sin
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expansiva makropolitik, med hög kredittillväxt och en svällande subventionsnota. Sedan juni
2013 har penningpolitiken stramats åt betydligt. Regeringen fick igenom en reviderad budget
med en sedan länge diskuterad höjning av bränslepriserna. Det reducerar subventionsnotan
och frigör utrymme för investeringar. I regeringens krispaket finns även åtgärder för att
temporärt avlägsna hinder som nyligen införts för export av oförädlade metaller. I krispaketet
ingår också nygamla löften att se över restriktioner som hindrar utländska investeringar i en
rad sektorer. Politiken anpassas således till ett mindre gynnsamt omvärldsläge. Risken för
finansoro kvarstår och det politiska läget inför valen kan hämma administrationens förmåga
att ta de initiativ som då kan behövas. Valutafallet och vidtagna åtstramningar väntas bidra till
att reducera makroobalanserna. Det sker till priset av att tillväxten mattas av, från dryga sex
procent ner mot fem procent de närmaste åren.
BNP-TILLVÄXT OCH INVESTERINGAR

Tillväxt och investeringar bromsar in då finansoro framtvingat en åtstramning i makropolitiken. Data. IMF.

Utvecklingen visar att makrostabiliteten inte kan tas för given. I de goda tider som rått har
reformtakten varit låg vilket nu straffar sig. Relativt outvecklade inhemska finansmarknader
exponerar landet mot volatila kapitalflöden. Därtill exponerar en ökad råvaruorientering av
exporten landet mot cykliska råvarupriser och de nu mer osäkra tillväxtutsikterna för Kina.
Landets långsiktiga tillväxtpotential är god
Utvecklingen bedöms inte leda till så allvarlig makroinstabilitet att landets långsiktiga
tillväxtutsikter går om intet. Ekonomin är trots allt är relativt motståndskraftig mot externa
störningar med en måttlig exportorientering och en stor inhemsk marknad. Med en växande
medelklass väntas konsumtionen förbli en tillväxtmotor på sikt. Vidare har investeringsnivåerna ökat på senare år. Utöver landets stora råvarupotential lockar den inhemska
marknaden. Det har lett till att den länge stagnerande tillverkningsindustrin visar livstecken.
Vidare finns en historik av att bedriva en koordinerad makropolitik i trängda lägen.
Bankväsendet är relativt sunt liksom statsfinanserna. Budgetunderskotten är begränsade och
den offentliga skulden har reducerats till cirka 25 procent av BNP. Bestående svagheter i
statens finanser är en relativt låg intäktsnivå och stora löpande utgifter, framför allt för
energisubventioner, som alltjämt överstiger investeringsutgifterna. Stora investeringsbehov
innebär att minskningen den offentliga skuldbördan avstannar, men förbättringen av
statsfinansera bedöms vara långsiktig.
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Flaskhalsar behöver åtgärdas
För att uthålligt nå tillväxtnivåer om sex till sju procent krävs att nästa regering förmår
åtgärda en rad strukturella brister. Till dessa hör en osäkerhet kring förutsägbarheten i
regleringar på grund av bristande koordinering mellan olika delar av administrationen,
nationalistiska strömningar, korruption och ett svagt rättsväsende. Osäkerheten späs på av den
mångfald av lokala regler som decentraliseringen av statsmakten medfört. Situationen har det
senaste decenniet lett till fallande investeringar inom främst gruv-, olje- och gassektorerna.
Den eftersatta infrastrukturen är en annan flaskhals. Implementeringen av den ambitiösa
infrastrukturplan som lanserades 2011 fortskrider, om än långsamt. Investeringsanslagen
ökar, flera projekt har initierats och ny lagstiftning väntas på lite sikt underlätta markförvärv
för offentliga projekt. Givet de strukturella och politiska reformhindren kan ett bättre
investeringsklimat emellertid i bästa fall uppnås först på sikt.

BETALNINGSBALANS OCH SKULDFRÅGOR

Externpositionen försvagas men en stabilisering är trolig.
Ett underskott i bytesbalansen har uppstått som väntas växa till drygt tre procent av BNP år
2013. Underskottet är delvis av strukturell natur och är ett väntat resultat av en stark inhemsk
efterfrågan, stora investeringsbehov samt ökande vinsthemtagningar från utländska
investeringar. Underskottet förstärks emellertid av råvarucykeln. Under det gångna decenniet
har exporten blivit mer råvaruorienterad (60 procent av exporten). Medan tillverkningsindustrin har utvecklats svagt har produktionskapaciteten för kol, palmolja och gummi
expanderat kraftigt och överstiger nu olje-och gasexporten. Med avmattningen i Kina och
Indien har priserna fallit kraftigt. Därtill har inhemska överhettningstendenser spätt på
importen. Med osäkra utsikter för råvarupriserna måste den inhemska efterfrågan dämpas.
Åtstramningspolitiken väntas bidra till att underskotten reduceras till mer uthålliga nivåer.
BYTESBALANS OCH DIREKTINVESTERINGAR

Underskottet i bytesbalansen har ökat. Minskade kapitalflöden bidrar då till press på valutakurs och valutareserver.
Data. Bank of Indonesia, samt prognos baserad på IMF och en rad affärsbanker och analysinstitut.

Underskotten ökar beroendet av extern finansiering samtidigt som finansieringsläget har
försämrats. Detta leder till ett underskott i betalningsbalansen 2013. Direktinvesteringarna
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dämpas i avvaktan på presidentvalet 2014. Vidare flödade stora volymer kapital ut i samband
med den globala finansoron 2013. Risken för nya utflöden kvarstår. Utländska innehav av
inhemska statspapper uppgår till 29 miljarder USD (september 2013). Därtill finns mer långsiktiga placeringar i aktiemarknaden på långt större belopp. För att undvika att valutareserven
ytterligare eroderas tycks centralbanken minska sina interventioner i valutamarknaden.
Reserverna hade i september 2013 minskat till 92 miljarder USD (108 miljarder december
2012). Det motsvarar alltjämt drygt 100 procent av 2014 års finansieringsbehov i form av
bytesbalansunderskott och skuldförfall. Förvärras situationen har landet sannolikt tillgång till
IMF-stöd och till valutaswappar med länder i regionen. Utifrån erfarenheterna från den
globala finanskrisen 2009 bedöms omfattningen av nya utflöden rimligen kunna hanteras.
Myndigheternas beslutsamma agerande väntas reducera risken för stora kapitalutflöden och
bidra till en stärkt finansieringssituation. Därmed bör större betalningsbalansunderskott kunna
undvikas de närmaste åren.
Indonesiens skuldbörda minskar inte längre men befinner sig på hanterbara nivåer. Offentlig
skuld är begränsad och mestadels långfristig. Den privata sektorns skuld har ökat betydligt
under senare år men nivån är i sig inte alarmerande. Den privata sektorns externa skuld är till
nästan 90 procent i US-dollar. Cirka 40 miljarder US-dollar förfaller inom ett år. Enskilda
företag kan hamna i en pressad situation, inte minst i händelse av förnyad finansoro och om
valutadeprecieringen tar fart på nytt.

VA LUTAPOLITIK

Stora valutasvängningar
Rupian (IDR) följer en så kallad ”managed float” och inflationsmålet (3,5–5,5 procent 2013)
utgör ankaret i penningpolitiken. Historiskt har valutan genomgått flera perioder av turbulens.
Detta förklaras av relativt fria kapitalflöden, exponeringen mot lättflyktigt kapital och ett
tidvis bräckligt förtroende för myndigheternas förmåga att bemästra inflationen. Sedan 2012
har valutan försvagats med 15 procent gentemot US-dollarn. Centralbanken tycks nu inställd
på att en svagare valuta är nödvändig för att stävja de externa underskotten. Det är troligt att
valutan stabiliseras kring 10 000 – 12 000 IDR/USD det närmaste året. Risken för förnyad
valutaoro kvarstår dock. Erfarenheterna från Asienkrisen, då landet avstod från
valutakontroller för den privata sektorn, gör att transfereringsrisken bedöms som begränsad.
VALUTAUTVECKLING

Valutan tillhör de hårdast drabbade i den finansoro som skakat en rad tillväxtmarknader under 2013. Data: Bank of
Indonesia
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Valutan är konvertibel för bytesbalanstransaktioner, det vill säga handel med varor och
tjänster. Kapitalflöden är relativt liberaliserade, men valutan är inte fullt konvertibel. Ett
system av kapitalkontroller finns och valutan får inte transfereras utanför landet. För
konvertering av valuta finns dokumentations- och tillståndskrav. EKN har ingen erfarenhet av
att garantera transaktioner i lokal valuta.

FINANSSEKTORN

Banksystemet står väl rustat
Det finansiella systemet domineras av bankerna vars tillgångar svarar för drygt 75 procent av
finanssektorn och motsvarar 52 procent av BNP 2012. Omfattningen av finanssektorn i
övrigt, såsom penningmarknad, pensionssparande, obligationsmarknaden för företag med
mera är begränsad även jämfört med en rad andra tillväxtmarknader. En fördjupning och
utveckling av de inhemska finansiella marknaderna pågår och kan på sikt reducera
Indonesiens beroende av externt kapital för investeringar och finansiering, som i dagsläget
bedöms vara en svaghet.
Banksystemet har stärkts genom reformer under det gångna årtiondet. Ett relativt liberalt
förhållningssätt till utländskt ägande har attraherat investeringar vilket höjt standarden.
Partiell privatisering och andra reformer har stärkt de statliga bankerna. Ett insättarskydd har
införts liksom stärkta kapital- och reserveringskrav, vilka i stort är i linje med Basel II.
Av landets 120 banker svarar de tio största för drygt 60 procent av systemets tillgångar. Av
dessa svarar fyra statliga banker för 35 procent. Beroendet av extern finansiering är begränsat.
Lönsamheten är god. Kapitaliseringen är adekvat liksom reserveringarna för den låga andelen
dåliga lån (under 2 procent av lånen). Samtidigt finns en rad tendenser som bör följas. Kreditexpansionen har överstigit 20 procent per år under perioden 2007-2012 och likviditeten i
systemet har minskat. Fastighetssektorn har uppvisat vissa överhettningstendenser och
företagsutlåning i utländsk valuta har ökat (16 procent av lånen 2012). Sammantaget är den
privata sektorns skuldsättning är måttlig, men växande. En viss försämring i bankernas
tillgångskvalitet är att vänta mot bakgrund av den försvagade makromiljön, men
banksystemet bedöms överlag vara stabilt.
För tillsynen utgör kreditmiljön och korruptionen strukturella brister. Överföringen av
banktillsynen från centralbanken till en ny finansmyndighet (OJK) innebär vissa risker i
övergångsskedet. Politiseringen i efterspelet av räddningsaktionen av en mindre bank 2008
väcker en viss osäkerhet kring myndigheternas benägenhet att stödja mindre banker i
händelse av problem. För EKN:s del bör flertalet av landets tio ledande banker vara
acceptabla, men riskprövningen är restriktiv avseende mindre banker.

AFFÄRSMILJÖ

Svagheter i affärsmiljön består
Det ekonomiska läget med avmattande tillväxt, försvagad valuta, stigande räntor och en mer
försiktig kreditgivning innebär en besvärligare markomiljö för företagssektorn och därmed
sannolikt ökande kreditrisker på sina håll. Särskilt exponerade företag är de med hög
skuldsättning, fr a om den domineras av utländsk valuta medan intjäningen är i inhemsk.
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Även företag med ett högt importinnehåll, men begränsad exportintjäning är exponerade.
Gruvföretag påverkas av de vikande råvarupriserna. Skuldsättningsnivån i företagssektorn har
ökat under senare år, särskilt i fastighets-, gruv- och telekomsektorn, men är överlag måttlig.
Bedömningen av enskilda affärsrisker bör beakta att affärs- och kreditmiljön är besvärlig. De
gradvisa framsteg som kan noteras ligger i stärkta regelverk snarare än i den praktiska
implementeringen. Framgångarna i korruptionsbekämpningen noteras främst på central nivå
och i fall med hög offentlig profil medan korruptionen inom statsapparaten och rättsväsendet
förblir utbredd.
Finansiella rapporteringskrav för börsnoterade företag och banker har stärkts. Den lokala
standarden (PSAK) närmar sig alltmer internationell standard (IFRS). I realiteten är revisionssektorn svag och bortom noterade företag är adekvat insyn en bristvara. Majoriteten av
företagen utanför Jakarta är inte formellt registrerade och behöver därför inte ens rapportera
grundläggande information. Det gör det också svårt att identifiera relaterade företag och
intressenter. Ägarkoncentrationen med intransparenta bolagsstrukturer och familjeägda
konglomerat har minskat, men är långtifrån borta.
Regleringsmiljön försvåras av att en mängd lagar och regleringar överlappar och delvis är
motstridiga. Därtill finns tendenser till en föränderlig tolkning av regelverk och överlappande
myndighetsansvar. En centraliserad koordinering och tillsyn av lagar som utfärdas saknas
även om initiativ till att se över och rationalisera lagstiftningen pågår. De nationalistiska
strömningarna i politiken resulterar tidvis i plötsliga förändringar i regelverk som ändrar
förutsättningar för utländska investeringar och ägande, till exempel inom sektorer som finans,
telekom och naturresurser. Decentraliseringsprocessen gör att lokala myndigheter kan ha stort
inflytande över regelverk. Korruptionen hämmar också en likvärdig tillämpning av
regleringar.
Sverige har ett bilateralt investeringsskyddsavtal med Indonesien och landet är anslutet till
New York Konventionen (The Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign
Arbital Awards) vilket är positivt för företags möjligheter att försäkra investeringar med
EKN:s investeringsgarantier.
Den legala miljön uppvisar betydande brister. Civilrätten bygger på nederländsk rätt från
kolonialtiden men har genomgått en rad uppdateringar och förbättringar det senaste decenniet.
Hit hör en förbättrad konkurslag (2004) som i sig anses långivarvänlig samt lagrum för
säkerheter i rörliga tillgångar (Fiduciary Security Law 1999). Tillämpningen av lagarna är
dock ojämn och domstolsväsendets effektivitet och tillförlitlighet är i allmänhet låg.
Domstolarna tenderar att gynna gäldenärer, inte minst den inhemska eliten. Konkursinstitutet
används sällan och kreditorer tenderar att föredra uppgörelser utanför domstolsväsendet. I
Världsbankens Doing Business Indicators har Indonesien en av regionens lägsta
återvinningsgrader (under 15 procent av fordran) samt höga kostnader och utdragna processer
för att driva ett insolvensärende genom rättsväsendet. Denna situation försvårar möjligheterna
att genomdriva betalning, ianspråktagande av säkerheter och insolvensförfarande.
Slutförluster riskerar att bli höga i händelse av skada.
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EKN:S ÅTAGANDEN

Telekom dominerar engagemanget
EKN:s exponering uppgår till 3,6 miljarder svenska kronor varav 3,4 miljarder är utestående
offerter och garantier och 117 MSEK är Parisklubbsfordringar från Asienkrisen i slutet av
1990-talet. Telekom står för 80 procent av engagemanget. Vidare finns bland annat
leveranser till transport- och kraftsektorn. Att finansieringsvillkoren varit mycket gynnsamma
för de större telekomoperatörerna under senare år har reducerat efterfrågan hos EKN.
Indonesien har dalat från EKN:s 10:e till 17:e största exponering sedan våren 2012. Vissa
tecken på ökad efterfrågan finns från bland annat kraftsektorn och gruv- och entreprenad
affärer. En något försämrad finansieringsmiljö kan också öka efterfrågan.
ENGAGEMANG PER 31/12 MSEK

Den ökade efterfrågan inom telekom under finanskrisen har avtagit och engagemanget minskat. Källa: EKN

BETALNINGSERFARENHET

EKNs betalningserfarenheter har under senare år varit relativt goda, men flera fall av
betalningsproblem bland företag kan noteras över en längre period. Sedan 2003 har EKN
utfärdat garantier för knappt 11 miljarder svenska kronor, varav över 80 procent avser
telekomsektorn. I övrigt svarar leveranser av fordon och entreprenadmaskiner för cirka tio
procent. Ett fåtal dröjsmål har förekommit i enstaka affärer men som sedan betalats. I ett par
affärer har EKN medverkat till rekonstruktioner av betalplaner. Några skador hänförbara till
denna period finns däremot inte att rapportera.
Lite längre tillbaka i tiden har EKN betydligt sämre betalningserfarenheter avseende
företagsrisker. Dessa speglar delvis sviterna efter Asienkrisen 1997-1998, men inte minst ett
besvärligt kreditklimat med ett svagt rättsväsende. För affärer från denna tid skadereglerade
EKN under 2000-talet betydande belopp. Det gjordes även försök att ta säkerheter i anspråk
via domstol - dock utan framgång.
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EKN:S POLICY

EKN uppgraderade Indonesien till landriskklass tre från landriskklass fyra i april 2012. Det
var i linje med den bedömning som görs i samverkan med övriga OECD-länder. Indonesien
vars politiska och ekonomiska system drabbades hårt av Aseinkrisen i slutet av 90-talet – låg i
början av 2000-talet i den högsta risklassen sju. Den positiva utvecklingen det gångna
decenniet har gjort att EKN sedan 2002 successivt uppgraderat landrisklassen.
För affärer med banker har EKN inga särskilda, generella begränsningar utan varje affär
prövas på sina egna meriter. Detta gäller oavsett om affären har en kort kredittid (under ett år)
eller längre kredittid. Det samma gäller för affärer med centrala statliga gäldenärer som
centralbank och finansministerium.
Policyn innehåller vissa restriktioner avseende andra offentliga köpare (till exempel andra
ministerier eller lokala regeringar) samt för företag. Vad gäller andra offentliga köpare vill
EKN normalt ha stats- eller bankgarantier för sådana affärer. EKNs mer restriktiva inställning
motiveras av svårigheten att bedöma myndigheters förmåga att fullfölja ingångna kontrakt
samt att indonesiska regleringar normalt sett inte medger att lokalregeringar tar lån från
utländska kreditorer.
För företagsrisker har EKN en mer restriktiv riskprövning av affären där särskild hänsyn tas
till kvaliteten i den finansiella informationen och köparens valutaexponering. Detta har sin
bakgrund i den svåra affärsmiljön och i de tidvis betydande svängningarna i valutan.

OFFICIELLA LANDDATA OCH KREDITBETYG

OFFICIELLA LANDDATA

Yta: 1919 km² (4 ggr Sverige)
Folkmängd: 246,9 miljoner (2012)
Folkökning: 1,3 % (2008-2012)
BNP: 878 mrd USD 2012 (Sverige 525,7 mrd USD 2012)
BNI/capita: 3420 USD 2012 (Sverige 56210 USD 2012)

KREDITBETYG

Moody’s:
S&P:
Fitch:

LANDTAK

STATSRISK

Baa2
BBBBBB

Baa3
BB+
BBB-

LANDANALYTIKER

EKN:s landanalytiker för Indonesien:
Johan Fredriksson
Telefon: +46-8-788 00 08
e-post: johan.fredriksson@ekn.se
ANSVARSBEGRÄNSNING
Landanalysen bygger på ett urval av källor och speglar en för EKN relevant information vid tiden för publicering. Ansvaret för hur
informa ionen används eller tolkas vilar helt på användaren och EKN kan inte hållas ansvarig för förlust eller skada.
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2013-10-24

EKN:S SYN PÅ VÄRLDEN

Landriskklasserna går från 0 till 7.
Ju lägre siffra desto bättre kreditvärdighet har landet.

EKN – DIN SÄKERHET I EXPORTAFFÄRER
EKN är en myndighet med uppgift att främja svensk export
och svenska företags internationalisering. Det gör vi genom
att erbjuda garantier för betalning och finansiering, tillsammans med rådgivning om affärsstruktur och riskhantering.
Våra tjänster ger dig en större säkerhet, ökad konkurrenskraft och fler möjligheter till lyckade exportaffärer.

Exportkreditnämnden
Kungsgatan 36, Box 3064, 10361 Stockholm | Tel 08-7880000 | www.ekn.se | e-post info@ekn.se
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