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D E L Å R S R A P P O R T
J A N U A R I - M A R S  2 0 2 2

I februari 2022 meddelar Tendo 
att de förbereder för en kapita-
lisering inför planerad notering 
på Spotlight Stock Market under 
våren 2022. Tendo godkänns för 
notering och offentliggör pro-

spekt den 11 mars 2022.

I början av april, efter periodens 
utgång, ingick Tendo AB i flerta-
let samarbetsavtal för att uppnå  
det satta rekryteringsmålet och   
stärka upp teamet inför Tendo 
OneGrips marknadsintroduk-

tion under 2023. 

Tendo siktar mot notering Tendo ingår partnerskap

Den 28 mars 2022 avslutas 
anmälningsperioden i Tendos 
emission av units. Noteringse-
missionen tecknades till totalt 
cirka 18,75 MSEK, motsvarade 
en teckningsgrad om cirka 100 

procent

Emission fulltecknad
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2022.01.01 - 2022.03.31 (FÖRSTA KVARTALET)

•           Bolagets nettoomsättning uppgick till 3 KSEK (2 KSEK).
•           Rörelseresultatet uppgick till -1 068 KSEK (-718 KSEK).
•           Periodens kassaflöde uppgick till -1 224 KSEK (-678 KSEK).
•             Vid periodens utgång uppgick Bolagets likvida medel till cirka 3 MSEK (2,6 MSEK).
•           Resultatet per aktie uppgick till -0,29 kr (-0,20 kr).
•           Soliditeten uppgick den 31 mars 2022 till 14 % (71 %).

Definitioner:
*Soliditet: Egna kapitalets andel av balansomslutningen. I parentes ovan beskrivs mot-
svarande period föregående år.

Med ”Tendo” eller ”Bolaget” avses Tendo AB med organisationsnummer 559094–5134. 
Antal aktier i Tendo per den 31 mars 2022 uppgår till 3 702 000 aktier (3 694 596). 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN

Tendo siktar mot notering på Spotlight Stock Market
Den 8 februari 2022 meddelar Tendo att de förbereder för en kapitalisering inför plane-
rad notering på Spotlight Stock Market under våren 2022. Tendo har anlitat Sederme-
ra Corporate Finance AB att agera finansiell rådgivare samt Markets & Corporate Law 
Nordic AB att agera legal rådgivare i samband med kapitaliseringen och den planerade 
noteringen. Nordic Issuing AB är anlitat emissionsinstitut och Shark Communication AB 
som kommunikationsrådgivare. 

Tendo godkänns för notering och offentliggör prospekt 
Den 11 mars 2022 meddelar Tendo att Bolaget har godkänts för notering på Spotlight 
Stock Market. Godkännandet är villkorat erforderlig ägarspridning samt att Tendo upp-
når den lägsta gränsen i Bolagets emission av units, i enlighet med Spotlight Stock Mar-
kets regelverk. 

S A M M A N F A T T N I N G  A V  D E L Å R S R A P P O R T
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Anmälningsperioden i Tendos noteringsemission inleds
Den 14 mars 2022 inleds anmälningsperioden i Bolagets emissions av units inför plane-
rad notering på Spotlight Stock Market. Anmälningsperioden pågår till och med den 28 
mars 2022. Noteringsemissionen uppgår till initialt högst cirka 18,75 MSEK, och om cir-
ka ett år kan Bolaget tillföras ytterligare högst cirka 11,25 MSEK genom optionsinlösen. 
Tendo har på förhand skriftligen avtalat om teckningsförbindelser motsvarande cirka 
74,3 procent av den initiala emissionsvolymen. 

Tendo presenterar via FinWire Media
Den 17 mars 2022 presenterar Tendo via livestreamad webbsändning med FinWire Me-
dia. Investerarpresentationen är tillgänglig att titta på i efterhand här. 

Tendos emission av units fulltecknad
Den 28 mars 2022 avslutas anmälningsperioden i Tendos emission av units. Noteringse-
missionen tecknades till totalt cirka 18,75 MSEK, motsvarade en teckningsgrad om 100 
procent. Genom noteringsemissionen tillförs Bolaget cirka 18,75 MSEK före emissions-
kostnader och kvittning av tidigare erhållet brygglån samt dess ränta. Bolaget tillförs 
genom noteringsemissionen cirka 260 nya aktieägare. I samband med emissionsutfallet 
ingår Bolaget avtal om likviditetsgaranti med Sedermera Corporate Finance AB. 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

Tendo ingår samarbete med OIM Sweden AB
Den 4 april meddelar Tendo att Bolaget ingått ett samarbetsavtal med OIM Sweden AB 
om att optimera och tillverkningsanpassa Tendo OneGrip inför marknadslansering. 

Handeln i Tendos aktier och teckningsoptioner inleds på 
Spotlight Stock Market
Den 6 april inleds handeln i Tendos aktier och teckningsoptioner på Spotlight Stock 
Market. Bolaget aktier handlas under kortnamnet ”TENDO” och har ISIN-kod 
SE0017486426. Teckningsoptioner av serie TO 1 handlas under kortnamnet ”TENDO 
TO1” och har ISIN-kod SE0017563893. 

Tendo tecknar samarbetsavtal med ImproveMatic ApS
Den 13 april meddelar Tendo att Bolaget har tecknat ett samarbetsavtal med Improve-
Matic ApS. ImproveMatic ska tillsammans med Tendo utveckla och färdigställa Bolagets 
kvalitetsledningssystem (QMS) i enlighet med ISO 13485. 

Tendo fördjupar samarbete med Sigma Lundinova AB
Den 26 april meddelar Tendo att Bolaget fördjupar samarbetet med Sigma Lundinova 
AB. Lundinova ska hjälpa Bolaget med att färdigställa elektronikdesignen och fortsätta 
stötta arbetet kring motorstyrningen, inför kommande lansering av Tendo OneGrip. 

Tendo ställer ut på NoSCos 2022
Den 28 april meddelar Tendo att Bolaget ställer ut på Nordic Spinal Cord Society – Nord-
iska mässan för ryggmärgsskador den 5–7 maj i Stockholm. Tendo ställer ut tillsammans 
med Rehabmobility, en klinik som Bolaget sedan tidigare har ett samarbete med. 
 

https://www.finwire.tv/webcast/tendo/tendo-ipo-webcast/
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V D  K O M M E N T A R
Inledningen av 2022 har minst sagt varit händelserik och utvecklande för Tendo. Det 
var oerhört glädjande att se intresset för Bolaget i samband med vår notering och jag är 
stolt över det hårda arbete som teamet bakom Tendo har lagt ner i samband med bör-
sintroduktionen. Att vi dessutom fulltecknades gör mig om möjligt ännu mer stolt och 
vi står väl rustade för vår våg mot marknadslansering. Jag känner ett starkt förtroende 
för vår nya styrelse som tillsattes i början av året samt vår nyrekryterade CFO, Gunnar 
Telhammar. Deras samlade kompetens och erfarenhet gör att jag känner mig trygg i 
vårt arbete framåt. Vi ser fram emot att färdigställa Tendo OneGrip, vår handske med 
integrerat exoskelett som assisterar personer med begränsad handfunktion till följd av 
ryggmärgsskada. Vi har som målsättning att lansera produkten under våren 2023 och 
därmed göra stor skillnad för de människor som är i behov av hjälpmedel i vardagen. 

De samarbetsavtal som vi nyligen har ingått tar oss närmare en marknadsintroduktion 
samtidigt som det ledde till att vi tidigt kunde uppnå en av våra målsättningar, vilken 
var att tillse en mekanikingenjör och projektledare. 

Vårt samarbete med OIM Sweden AB är viktigt, och jag känner stort förtroende för 
deras kompetens som produktutvecklingspartner, tillsammans kommer vi att utveckla 
och anpassa tillverkningen av OneGrip. Vidare har vi ingått samarbete ImproveMatic 
ApS som ska hjälpa oss att färdigställa vårt kvalitetsledningssystem. ImproveMatic har 
gedigen erfarenhet av det regulatoriska inom medicinteknik och vi arbetar nu för att 
utveckla vårt kvalitetsledningssystem mot att uppfylla ISO 13485. Vi fördjupade även 
vårt tidigare samarbete med Sigma Lundinova AB eftersom det sedan tidigare fungerat 
väldigt bra och vi känner starkt förtroende för dem när de nu kommer att hjälpa oss 
med att färdigställa elektronikdesignen och fortsätta stötta i arbetet kring motorstyr-
ningen av OneGrip. 

I början av maj ställde vi ut på Nordic Spinal Cord Society – Nordiska mässan för rygg-
märgsskador och det var inspirerande att möta andra yrkesverksamma med särskilt 
intresse för hjälp efter skador och sjukdomar i ryggmärgen. Tillsammans med Rehab-
mobility, en klinik som vi sedan tidigare har anordnat workshops med, fick vi möjlighet 

“Vårt fokus på att skapa en produkt som först och 
främst ser till användaren är något som präglar 

hela Bolaget och därför uppskattar vi de tillfällen 
där vi även kan få möta potentiella användare att träffa potentiella kunder och bekräfta att intresset för Tendo och OneGrip är stort. 

Vårt fokus på att skapa en produkt som först och främst ser till användaren är något 
som präglar hela Bolaget och därför uppskattar vi de tillfällen där vi även kan få möta 
potentiella användare och inspireras av dem under vår fortsatta utveckling. 

En stor del av Bolagets interna arbete går just nu ut på att realisera och detalj- 
bearbeta vår kommersialiseringsplan, därför är det oerhört viktigt för oss att fortsätta 
knyta samarbeten med partners som vi tillsammans arbetar vidare med och utvecklar 
OneGrip. Utöver detta planerar vi även att genomföra usabilitystudier för att fortsatt 
validera tekniken samt fortsätta utveckla vår relation med de kliniker i Skandinavien 
som vi initialt kommer rikta oss mot vid produktlansering. 

Avslutningsvis vill jag rikta ett stort tack till teamet bakom Tendo, våra samarbets-
partners och inte minst till våra nya investerare som är med på vår resa mot att hjälpa 
människor i behov av hjälpmedel för en bättre livskvalitet och självständighet. Tack för 
ert förtroende! 

Sofie Woge – VD, Tendo AB

Att vi dessutom fulltecknades gör 

mig om möjligt ännu mer stolt och vi 

står väl rustade för vår våg mot marknadslansering.
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T E N D O  -  V E R K S A M H E T

Tendo AB grundades 2016 av VD Sofie Woge och har sitt säte i Lund. Bolaget utvecklar 
medicintekniska robotiserade hjälpmedel som initialt är tänkta till personer med funk-
tionsnedsättningar i händerna som uppkommit till följd av en ryggmärgsskada. Tendos 
ambition är att hjälpa personer med begränsad handfunktion att kunna sköta sina var-
dagsaktiviteter på egen hand, utan stöd av personlig assistent, och på så sätt bidra till en 
väsentlig förbättring av livskvalitet och självständighet. Med hjälp av finansiering genom 
bl.a. privata investeringar, bidrag och utmärkelser har Tendo utvecklat produkten Tendo 
OneGrip. Produkten är en handske med ett s.k. integrerat exoskelett som assisterar per-
soner med begränsad handfunktion till följd av en ryggmärgsskada. Tendo OneGrip är 
minimalistiskt designad och styrs helt intuitivt av kroppens egna faktiska rörelser, men 
även avsedda rörelser som kroppen inte nödvändigtvis reagerar på. Produkten hjälper 
användaren att greppa, hålla och släppa olika objekt. Bolaget befinner sig i slutskedet av 
utvecklingsprocessen av Tendo OneGrip, för att inom snar framtid vara en färdig pro-
dukt som kan marknadslanseras. Produkten kommer att genomgå en optimeringsfas 
och en evidensfas under 2022, två viktiga steg i riktning mot marknadslansering.  

Affärsmodell 
Varje patient som lider av ryggmärgsskada har olika behov vilket betyder att Tendo 
OneGrip kommer att marknadslanseras som en specialanpassad produkt där mjuk-
vara samt till viss del hårdvara individanpassas efter varje användares behov. Bolaget 
bedömer att handsken, produktens övriga textildetaljer samt produktens sensorer kan 
komma att behöva individanpassas till viss del. Tiden till marknadsintroduktion förkor-
tas avsevärt genom att introducera Tendo OneGrip som en specialanpassad produkt, 
eftersom produkten inte behöver CE-märkas i enlighet med EU-förordningen om med-
icinska produkter MDR. Däremot måste produkten uppfylla de ställda kraven för sä-
kerhet i enlighet med MDR, vilket exempelvis innebär att elektroniken ska uppfylla de 
ställda kraven för IEC 60601–1 samt att programvaran måste följa IEC 62304. Detta är 
en del av kvalitetsledningssystemets krav för medicinteknisk utrustning, ISO 13485. En 
specialanpassad produkt som Tendo OneGrip medför flera fördelar, såsom kortare väg 
till kommersialisering, möjligheten att bedriva försäljning utan krav på upphandling och 
en tätare dialog med slutanvändare som underlättar vid uppföljning. En specialanpassad 
produkt kräver inte kontroll av ett granskande organ, vilket är en process som kräver 
både tid och resurser, och riskerar att medföra omfattande kötider. 

Marknadsöversikt
Den mänskliga handen är en komplex struktur som kan greppa, hålla, flytta och mani-
pulera föremål med oöverträffad finmotorik. Funktionsnedsättning till följd av en rygg-
märgsskada, åldersrelaterade åkommor eller sjukdomar som stroke, RA och MS påver-
kar dock många människors vardag världen över. Människor som lider av olika typer av 
ryggmärgsskador erbjuds olika hjälpmedel på marknaden, exempelvis exoskelett, dock 
med vad styrelsen uppfattar som bristande användarvänlighet. Marknaden för exoske-
lett växer kraftigt och förväntas år 2027 ha ett marknadsvärde om över 38 miljarder 
SEK, med en årlig tillväxttakt (CAGR) om cirka 26,3 procent1.  Den globala marknaden 
för proteser och ortoser (ett samlingsnamn för hjälpmedel som fungerar som ersätt-
ning för eller som ett yttre stöd för en kroppsdel som inte är fullt fungerande) förutspås 
dessutom ha ett värde upp mot 112 miljarder SEK år 2027, med en CAGR om cirka 4,6 
procent2. 

1 Business Wire, 2020. Global Exoskeleton Market (2020 to 2027) – Size, Share & Trends Analysis Report by Technology Type, Technology Drive Type, End User, Region and Segment Forecasts. https://www.businesswire.com/news/
home/20200408005612/en/Global-Exoskeleton-Market-2020-2027---Size?msclkid=f108087bcd2b11ec83b980d7ca49aa5a (Hämtad i mars 2022) 
2KBV Research, 2020. Global Prosthetics and Orthotics Market By Type (Orthotics and Prosthetics) By Orthotics Category (Upper limb, Lower limb and Spinal) By Prostehetics Category (Upper extremity, Lower extremity, Liners, 
Sockets and Modular components) By Region, Industry Analysis and Forecast, 2019 -2 025. https://www.kbvresearch.com/prosthetics-and-orthotics-market/ (Hämtad i mars 2022) 

https://www.businesswire.com/news/home/20200408005612/en/Global-Exoskeleton-Market-2020-2027---Size?
https://www.businesswire.com/news/home/20200408005612/en/Global-Exoskeleton-Market-2020-2027---Size?
https://www.kbvresearch.com/prosthetics-and-orthotics-market/ (Hämtad i mars 2022) 
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Aktien
Aktien i Tendo AB är sedan den 6 april 2022 
upptagen till handel på handelsplattformen 
Spotlight Stock Market. Per den 31 mars 2022 
uppgick antalet aktier i Tendo till 3 702 000 (3 
694 596) stycken. Aktien handlas under kort-
namnet ”TENDO” och aktiens ISIN-kod är 
SE0017486426. Teckningsoptioner av serie TO 
1 har kortnamnet ”TENDO TO1” och ISIN-kod 
SE0017563893. 

Ägare
Nedanstående tabell redovisar samtliga aktie-
ägare med innehav överstigande fem procent 
av kapitalet eller rösterna i Bolaget per den 31 
mars 2022. Den 6 april upptas Bolagets aktie för 
handel på Spotlight Stock Market och tillförs ge-
nom noteringsemissionen cirka 260 nya aktie- 
ägare. 

Principer för delårsrapportens 
upprättande
Denna delårsrapport har upprättats i enlighet 
med Årsredovisningslagen och Bokföringsla-
gens allmänna råd BFNAR 2012:1 ”K3”. 

Antalet anställda
Per den 31 mars 2022 uppgick antalet anställda 
till 5 (4). 

Kommande finansiella rapporter
Halvårsrapport 2022, publiceras den 17 augusti 
2022.

Delårsrapport Q3, publiceras den 7 november 
2022. 

Granskning av revisor
Delårsrapporten har inte varit föremål för 
granskning av Bolagets revisor.

Osäkerhet och risker
För avsnittet osäkerheter och risker så hänvisar 
vi till Årsredovisningen 2021.

Närståendetransaktioner
Det finns, utöver sedvanlig ersättning till ledan-
de befattningshavare, inga transaktioner med 
närstående.

Namn Antal aktier 

Sofie Woge 1 261 000

Robin Gustafsson 606 500 

Pontus Renmarker 606 500 

Escitura AB (Mats och Erik 
Mared) 567 500 

Bertil Allard Holding (Bertil 
Allard) 567 500 

Övriga 93 000 

Totalt 3 702 000 
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Omsättning och resultat
Tendos nettoomsättning uppgick under det första kvartalet 2022 till 3 
KSEK (2). Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till -1 068 KSEK (-718). 
Bolagets löpande kostnader uppgick under kvartalet till cirka 400 KSEK 
per månad, totalt 1 200 KSEK för perioden.

Likviditet och balansräkning
Den 31 mars 2022 uppgick summan av tillgångar i Tendo till 6 262 KSEK  
(6 884). Bolagets skulder uppgick till 5 407 KSEK (1 061). I Årsredovisningen 
2021 hade Bolagets brygglån av misstag klassificerats som långfristigt 
obligationslån, något som är justerat i denna delårsrapport och nu klassifi-
ceras dessa 4 000 KSEK som kortfristig skuld, både per 31 december 2021 
och per 31 mars 2022. Vid emissionen i april har denna skuld konverterats 
till aktier.

Bolagets likvida medel per den 31 mars 2022 uppgick till 2 992 KSEK  
(2 585). Per den 31 mars 2022 uppgick kassaflödet från den löpande verk-
samheten till -1 096 KSEK (-678). Bolagets soliditet per den 31 mars 2022 
uppgick till 14 % (71).

K O M M E N T A R E R  T I L L  D E N 
F I N A N S I E L L A  U T V E C K L I N G E N

TENDO   DELÅRSRAPPORT Q1 JAN-MARS 2022 
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F I N A N S I E L L T  A V S N I T T
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R E S U L T A T R Ä K N I N G  I  S A M M A N D R A G

Kvartal 1 Helår

1/1/2022 1/1/2021 1/1/2021

(KSEK) 3/31/2022 3/31/2021 12/31/2021

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning 3 2 5

Aktiverat arbete för egen räkning 129 - 1 375

Övriga rörelseintäkter - 13 85

Summa intäkter 132 15 1 465

Rörelsens kostnader

Övriga externa kostnader -475 -232 -962

Personalkostnader -709 -501 -1 870

Avskrivningar -16 - -63

Övriga rörelsekostnader - - -

Summa kostnader -1 200 -733 -2 895

Rörelseresultat -1 068 -718 -1 430

Resultat från finansiella poster

Finansiella intäkter 0 0 0

Finansiella kostnader -10 -12 -50

Summa finansiella poster -10 -12 -50

Skatt på årets resultat - - -

Periodens resultat -1 078 -730 -1 480

Resultat per aktie, SEK -0,29 -0,20 -0,40
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B A L A N S R Ä K N I N G  I  S A M M A N D R A G

(KSEK) 2022-03-31 2021-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2 415 2 302

Materiella anläggningstillgångar - -

Totala anläggningstillgångar 2 415 2 302

Omsättningstillgångar

Kundfordringar 4 4

Övriga fordringar 147 108

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 704 254

Likvida medel 2 992 4 216

Totala omsättningstillgångar 3 847 4 582

TOTALA TILLGÅNGAR 6 262 6 884

(KSEK) 2022-03-31 2021-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Aktiekapital 518 74

Fond för utvecklingsutgifter 2 192 2 063

Överkursfond 5 928 5 928

Balanserat resultat -6 705 -4 702

Periodens resultat -1 078 -1 480

Totalt eget kapital 855 1 883

Långfristiga skulder

Övriga skulder 325 325

Summa långfristiga skulder 325 325

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 442 18

Skatteskulder 2 2

Konvertibellån 4 000 4 000

Övriga skulder 163 209

Upplupna kostnader och förutbetalda 
intäkter

475 447

Totala kortfristiga skulder 5 082 4 676

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 6 262 6 884
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F Ö R Ä N D R I N G  E G E T  K A P I T A L  I  S A M M A N D R A G

(KSEK) Aktiekapital Fond för utvecklingsutgift Överkursfond Balanserat resultat Periodens resultat Totalt

Ingående balans 1 jan 2021 74 688 5 928 -2 883 -440 3 367

Föregående års resultat - - - -440 440 0

Aktiverade utvecklingsutgifter - 1 375 - -1 375 0 0

Omräkningsdifferens - - - -4 0 -4

Periodens resultat - - - - -1 480 -1 480

Eget kapital 31 dec 2021 74 2 063 5 928 -4 702 -1 480 1 883

Ingående balans 1 januari 2022 74 2 063 5 928 -4 702 -1 480 1 883

Föregående års resultat - - - -1 480 1 480 0

Aktiverade utvecklingsutgifter - 129 - -129 - 0

Fondemission 444 - 0 -444 0 0

Omräkningsdifferens - - - 50 0 50

Periodens resultat - - - - -1 078 -1 078

Eget kapital 31 mar 2022 518 2 192 5 928 -6 705 -1 078 855
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K A S S A F L Ö D E S A N A L Y S 
I  S A M M A N D R A G

Kvartal 1 Helår

(KSEK)
2022-01-01 
2022-03-31

2021-01-01 
2021-01-31

2021-01-01 
2021-12-31

Den löpande verksamheten

Rörelseresultat -1 068 -718 -1 480

Avskrivningar 16 - 63

Annan justering för post som inte ingår i kassaflödet 50 - -10

Finansiella intäkter - - -

Finansiella kostnader -10 -12 -

Kassaflöde från den löpande verksamheten före för-
ändring i rörelsekapital

-1 012 -730 -1 427

Förändring i rörelsekapital

Förändringar av fordringar -490 15 -217

Förändringar av kortfristiga skulder 406 37 105

Förändring i rörelsekapital -84 52 -112

Kassaflöde från den löpande verksamheten -1 096 -678 -1 540

Investeringsverksamhet

Investeringar i materiella tillgångar - - -

Investeringar i immateriella tillgångar -128 - -1 375

Kassaflöde från investeringsverksamheten -128 0 -1 375

Finansieringsverksamhet

Upptagna lån - - 3 867

Förändring långfristiga skulder - - -

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 0 3 867

Förändring av likvida medel -1 224 -678 952

Likvida medel vid periodens början 4 216 3 264 3 264

Likvida medel vid periodens slut 2 992 2 586 4 216
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A V L Ä M N A N D E  A V  D E L Å R S R A P P O R T

Lund den 19 maj 2022

Styrelsen och verkställande direktören intygar härmed att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av Bolagets verksamhet. 
Delårsrapporten har inte granskats av Bolagets revisorer.

Tendo AB (publ)
Scheelevägen 15

223 63 Lund

Mette Gross
Styrelseordförande

Peter Arndt
Styrelseledamot 

Robin Gustafsson
Styrelseledamot

Bengt Söderberg
Styrelseledamot

Sofie Woge
Styrelseledamot och

Verkställande Direktör 

Anna-Tove Brånemark
Styrelseledamot 

Pontus Renmarker
Styrelseledamot
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Kontaktinformation
Tendo AB (publ) - Scheelevägen 15, 223 63, Lund - www.tendoforpeople.se 

Mette Gross, Ordförande  - mette.gross@lehdab.com - Tel.: +46 735178525 
Sofie Woge, VD - sofie@tendoforpeople.se - Tel.: +46 760212213


