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VD Johan Klitkou  
kommenterar
2021 har varit ett viktigt år. Streamify la 
framgångsrikt om verksamheten under 
året till att fokusera på att lansera en 
skalbar SaaS-tjänst inom live video 
shopping. Med kraftfulla investeringar i 
produkt och strategiska partnerskap är 
det glädjande att vi kan se tillbaka på året 
som gått med vetskapen om att vi har 
ingått betydelsefulla avtal och uppnått 
milstolpar som tar Bolaget vidare i vår 
tillväxtresa. Efter genomförda pilotprojekt 
med kunder under Q2 och vidareutveckling 
av produkten under Q3 så lanserade 
Streamify sitt marknadserbjudande i slutet 
av Q4. 

Streamify skall bli det självklara alternativet för den breda 

massan företag som vill använda kraften i live video 

shopping. Vid skrivande stund så kan jag konstatera att 

marknadserbjudandet tagits emot mycket väl av både 

kunder och partners. Kombinationen av en kraftfull 

tjänst med förutsägbara kostnader riktad till den breda 

massan, som samtidigt är enkel att använda och ger ett 

stort värde har visat sig vara lyckosam.

Med den nya affärsmodellen med återkommande 

avtalsenliga intäkter och målgruppen e-handlare är 

Streamify mindre påverkad av de yttre faktorer som t ex 

nedstängningar av delar av samhället som påverkade 

bolaget under 2021.

Under slutet av 2021 genomförde Bolaget en riktad 

nyemission om ca 10,25 MSEK riktad till professionella 

och strategiska investerare, för att vi ska kunna öka 

tempot gällande lanseringen och marknadsnärvaron av 

live video shopping, knyta nya partnerskap och etablera 

oss som ett konkurrenskraftigt alternativ på marknaden. 
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Johan Klitkou, 
VD, Streamify AB

Trots sin tidiga fas växer live video shopping kraftigt i 

Europa och USA och därför ser vi att det är rätt läge 

att lägga in ytterligare en växel för att kunna etablera 

oss som en ledade och konkurrenskraftig aktör medan 

marknaden fortfarande anses vara ny för många kunder. 

Givetvis vill vi kunna satsa allt vi kan för att kunna vara en 

drivande faktor inom e-handel och det är också därför vi 

ser positivt på likviden från den riktade emissionen då 

det förbättrar våra förutsättningar att satsa i rätt läge 

för att synas på marknaden och möta de behov som 

vi och våra partners ser. Vår ambition kräver också att 

vi ska klara av att finansiera samtliga satsningar som 

vi vill genomföra och tack vare vår konstadseffektiva 

tekniska plattform kan vi därför fokusera på rekrytering 

av personal, fortsatt teknikutveckling och inte minst 

dedikerade marknadsinsatser på både den nationella 

och globala marknaden för e-handlare. 

Den riktade nyemissionen tillsammans med de avtal 

som vi har ingått med etablerade varumärken övertygar 

mig om att våra förutsättningar att kunna ta större 

marknadsandelar är goda och vi därmed kan fortsätta 

växa tillsammans med marknaden i den takt som 

behovet tillåter, på ett kostnads- och tidseffektivt sätt. 

Vårt lovande utgångsläge gör att vi har goda chanser 

att uppnå vår målsättning om att nå återkommande 

månatliga intäkter om 1 MSEK i slutet av 2022. 

De senaste månaderna har vi även tecknat flera avtal på 

olika marknader för att stärka vår position och nå ut till 

ett brett kundsegment. Vi har bland annat påbörjat ett 

samarbete med klock- och accesoarbolaget Mockerg 

och tränings- och återhämtningsbolaget Flowlife. Vi 

ser också stor potential i våra nya samarbetsavtal med 

influencerplattformen Massfluencer och influencerbyrån 

WeAreCube som kommer kunna ta oss ytterligare ett 

steg i rätt riktning mot att bli en massmarknadsprodukt. 

Jag vill tacka er aktieägare som är en del av Streamifys 

fortsatta resa mot att bli en självklar aktör på marknaden 

för live video shopping. Tack vare de framsteg vi gjorde 

under förra året har vi tillsammans skapat en lovande 

utgångspunkt för att kunna fortsätta uppnå våra 

målsättningar i samma takt under kommande år. 
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Sammanfattning av  
fjärde kvartalet, 2021

2021-01-01 -> 2021-12-31, tolv månader

2021-10-01 -> 2021-12-31, fjärde kvartalet 
• Nettoomsättning uppgick till 401 KSEK (1 095 KSEK).

• Resultat efter finansiella poster uppgick till -3 192 KSEK (-2 903 KSEK).

• Resultat per aktie uppgick till -0,29 SEK (-0,24 SEK).

• Nettoomsättning uppgick till 1 168 KSEK (1 542 KSEK).

• Resultat efter finansiella poster uppgick till -9 262 KSEK (-3 617 KSEK).

• Resultat per aktie uppgick till -1,06 SEK (-0,52 SEK).

Med “Streamify” eller ”Bolaget” avses Streamify AB med organisationsnummer 559127–1399. 

Antal aktier i Streamify per den 31 december 2021 uppgår till 7 933 890 aktier (5 578 070).
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Väsentliga händelser
• Den 1 oktober 2021 meddelade Streamify att Bolaget skrivit avtal med fastighetsbolaget 

Diös koncept PickPackPost och PopUp Market. Syftet är att utveckla ett erbjudande med 
live video shopping för varumärken och butiker. Lösningen handlar om att knyta ihop den 
fysiska köpupplevelsen med den digitala.

• Den 11 oktober 2021 meddelade Streamify att Bolaget skrivit avtal med Nordens största 
e-handelsevent D-CONGRESS. D-CONGRESS arrangeras av Svensk Digital Handel, Svensk 
Handel och Svenska Mässan har valt Streamify som leverantör av kommersiell streaming.

• Den 20 oktober 2021 meddelade Streamify att Bolaget ingått i partneravtal med IFK 
Göteborg. Avtalet har en löptid om ett år och startar i oktober. Under avtalets löptid kommer 
Streamify leverera live video shopping för IFK Göteborg.

• Den 27 oktober 2021 meddelade Streamify att Bolaget har tecknat ett samarbetsavtal med 
influencerplattformen Massfluencer. Målet med samarbetet är att erbjuda en värdeskapande 
och kraftfull paketlösning, bestående av Streamifys tekniska lösning och Massfluencers 
förmåga att driva trafik och skapa varumärkeskännedom genom sin plattform.

• Den 28 oktober 2021 meddelade Streamify att Bolaget beslutat att genomföra en riktad 
nyemission om 10,25 MSEK, riktad till professionella och strategiska investerare. Med likvid 
från den riktade nyemissionen ämnar Bolaget accelerera sin lansering och marknadsnärvaro 
inom live video shopping, knyta nya partnerskap och etablera sig som ett konkurrenskraftigt 
alternativ på marknaden.

• Den 8 november förvärvade Streamifys VD Johan Klitkou och styrelseordförande Lars 
Ekström 85.000 respektive 34.000 aktier i Streamify.

• Den 17 november genomfördes extra bolagsstämma i Streamify och beslutade att godkänna 
förslaget om en riktad nyemission som omfattar cirka 10,25 MSEK. Med likviden avser 
Bolaget att accelerera sin lansering och marknadsnärvaro inom live video shopping. Vidare 
beslutades om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner under tiden fram till 
nästa årsstämma. 

• Den 17 november har Streamifys styrelseledamot Peter Nyström köpt 14 062 aktier. Aktierna 
köptes till en kurs om 6,87 kronor per aktie vilket innebär en affär på sammanlagt 96.500 
kronor.

• Den 25 november 2021 inleddes nyttjandeperioden för de teckningsoptioner av serie TO 
1 som emitterades i samband med Streamify AB:s emission av units i december 2020. 
Nyttjandeperioden pågår fram till och med den 16 december 2021.
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• Den 25 november kallades aktieägarna i Streamify till extra bolagsstämma onsdagen den 15 
december 2021.

• Den 30 november meddelande Streamify att den riktade nyemission som genomförts har 
registrerats hos Bolagsverket. Antal aktier i Bolaget uppgår efter registreringen till 7 530 448 
aktier och aktiekapitalet uppgår till 1 167 219,44 SEK.

• Den 2 december meddelade Streamify att Bolaget har lanserat appen Streamify Broadcaster 
2. Streamify broadcaster har använts för att genomföra över 15 000 kommersiella 
livesändningar och nu lanserar Streamify version 2 som innebär att även kunder som 
använder Android kan använda Streamifys app. 

• Den 13 december meddelade Streamify att Bolaget har tecknat ett avtal med företaget 
Axkid. Avtalet har en löptid om 13 månader varav första månaden är en prövoperiod. Avtalet 
omfattar verksamhet i SE, UK, DE, FRA och GLOBAL med syfte att hjälpa Axkid lansera och 
utveckla sitt erbjudande inom live video shopping. Avtalet kommer inte att ha betydande 
effekter på innevarande årsresultat.

• Den 14 december meddelade Streamify att Bolaget har tecknat ett partneravtal med 
influencerbyrån WeAreCube. Genom partnerskapet ska Streamify leverera en plattform för 
live video shopping specifikt för CUBEs kundbas.

• Den 15 december meddelade Streamify att Bolaget Chandla har, genom ett partneravtal, 
valt Streamify som exklusiv leverantör av sin lösning inom live video shopping. Syftet med 
partnerskapet är att leverera Sveriges första renodlade kanal för live video shopping, där 
Chandla säljer produkter inom flera områden med interaktiva sändningar med kampanjer och 
lanseringar.

• Den 15 december genomfördes extra bolagsstämma i Streamify och beslutade att godkänna 
nyval av Michal Kalinowski som ordinarie styrelseledamot till slutet av den årsstämma som 
hålls nästa räkenskapsår.

• Den 16 december meddelade Streamify att bolaget har tecknat nya kundavtal till ett 
värde om ca 184 000 kr. Under december har Streamify tecknat kundavtal med bolagen 
H&H Hairstory Factory, Treakel, Patriks Prylar, The Skincare Revolution och tidigare 
kommunicerade Axkid. Avtalen har olika löptid från månadsvis till årsvis och startar under q1 
2022.
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Väsentliga händelser efter periodens utgång
• Den 18 januari 2022 meddelande Streamify att Bolaget har tecknat ett avtal med tränings- 

och återhämtningsbolaget Flowlife. Avtalet har en löptid om ett år.

• Den 14 februari 2022 meddelade Streamify att Bolaget har tecknat ett avtal med den 
nätbaserade frö- och odlingsbutiken Frökungen. Streamify kommer bistå med att erbjuda 
sin live videoshopping för att hjälpa Frökungen att stärka kundernas upplevelse kring 
produkterna.

• Den 17 februari 2022 meddelade Streamify att Naturkompaniet har valt Streamify som 
leverantör av live video shopping. Det första live video shopping-eventet hålls den 17 
februari och innebär att Naturkompaniet kommer nå ut till sina kunder på ett nytt sätt. Störst 
fokus kommer att vara på att skapa kunskapsbaserat innehåll som inspirerar men också 
utbildar kunder inom olika områden och aktiviteter kopplat till friluftsliv.
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2019 lanserades den internationellt skalbara plattformen Streamify – en unik digital plattform som gör det möjligt för alla 

att sälja produkter via Live Video Shopping och Pay-Per-View-biljetter genom livesändningar.

Tjänsten riktar sig till både den individuella användaren och 

större etablerade aktörer inom diverse branschsegment. 

E-handlare och Influencers kan använda Streamify för att genom 

Live Video Shopping exponera och sälja produkter. På samma 

enkla och kraftfulla sätt kan tjänsten användas av kunder inom 

sport, nöje och evenemang där man tar betalt av tittaren för att 

se sändningar från t ex fotbollscuper, konserter mm. 

Streamifys samarbetspartners är verksamma inom olika branscher, exempelvis inom e-handel, sport och musik. 

Streamifys samarbetspartners kännetecknas genom ett gemensamt behov av utökade intäktsmöjligheter via 

tjänster inom livestreaming och e-handel. Bolaget har ett flertal licensavtal med vinstdrivande aktörer, så kallade 

samarbetspartners, som i sin tur arrangerar evenemang som livestreamas genom Streamify. Vidare riktar sig Streamify 

även till mindre kunder, användare, som själva kan livestreama på plattformen gratis. Dessa kunder genererar sedan 

egna intäkter genom tittare som betalar för åtkomst till användarens livestream, varvid Streamify behåller en angiven 

procentandel.
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Streamifys affärsidé bygger på att erbjuda en kombination av livestreaming och e-handel i en enkel och konkurrenskraftig 

plattform, där kunderna äger rätten till sitt eget material, sin kund- och försäljningsprocess. Streamify erbjuder idag 

kunder möjligheten att skapa och sända livesändningar och erbjuder även e-handelsmöjligheter för att nå nya intäkter 

genom livestreaming.

Aktien i Streamify noterades på Spotlight Stock Market den 25 januari 2021. Kortnamnet för aktien är STREAM och ISIN 

SE0015244462. Per den 31 december 2021 uppgick antalet aktier i Streamify till 7 933 890.

Streamifys kundbas växer i rask takt, med ett stort antal pågående dialoger med ledande företag inom flera olika 

branschsegment. Efterfrågan på effektiva livesändningslösningar har ökat exponentiellt, delvis med anledning av 

COVID-19. Det finns såvitt styrelsen känner till, härutöver, inga kända tendenser, osäkerhetsfaktorer, potentiella fordringar 

eller andra krav, åtaganden eller händelser som kan förväntas ha en väsentlig inverkan på Bolagets framtidsutsikter, 

åtminstone inte under det innevarande räkenskapsåret

Under innevarande period har inga väsentliga förändringar avseende risk- eller osäkerhetsfaktorer inträffat. För mer 

detaljerad redovisning av risker och osäkerhetsfaktorer hänvisas till memorandumet som publicerades i samband med 

emissionen under december 2020, vilken finns att tillgå på Bolagets hemsida.

Affärsmodell och strategi

Aktien

Verksamhetsrelaterade risker och osäkerhetsfaktorer

Streamify AB
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Streamify nettoomsättning uppgick för fjärde kvartalet till 401 374 SEK (1 094 908 SEK). Rörelseresultatet för kvartalet 

uppgick till -3 191 061 SEK (-2 085 890 SEK). För helåret 2021 uppgick nettoomsättningen till 1 168 432 SEK (1 541 787 

SEK). Rörelseresultatet för perioden uppgick till -9 253 176 SEK (-3 584 664 SEK).

Den 31 december 2021 uppgick summan av tillgångar i Streamify till 19 100 491 SEK (15 994 015 SEK). Bolagets skulder 

uppgick till 2 257 855 SEK (2 676 731 SEK). Bolagets likvida medel per den 31 december 2021 uppgick till 8 633 893 

SEK (2 145 871 SEK). Per den 31 december 2021 uppgick kassaflödet från den löpande verksamheten till -9 255 707 

SEK (-2 983 208 SEK). Bolagets soliditet per den 31 december 2021 uppgick till 88,2 % (83,3 %). 

Styrelsen bedömer att det finns tillräckligt med kapital att driva verksamheten med planerade aktiviteter enligt 

övergripande utvecklingsplan.

Bokslutskommunikén har inte varit föremål för granskning av Bolagets revisor.

Per 2021-12-31 uppgick antalet anställda till 7 (7).

Streamify upprättar och offentliggör en ekonomisk rapport vid varje kvartalsskifte. Kommande rapporter är planerade 
enligt följande: 

Delårsrapport 1, 2022  28 april 2022

Halvårsrapport 2022  31 augusti 2022

Delårsrapport 3, 2022  28 oktober 2022

Bokslutskommuniké 2022  25 februari 2023

Denna bokslutskommuniké har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringslagens allmänna råd 

BFNAR 2012:1 ”K3”. 

Likviditet och balansräkning

Granskning av revisor

Antalet anställda

Kommande finansiella rapporter

Principer för bokslutskommunikéns upprättande

Omsättning och resultat

Kommentarer till den  
finansiella utvecklingen
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Årsstämman i Streamify AB kommer hållas den 20 maj 2022 i Östersund. Årsredovisningen kommer att offentliggöras 

senast tre veckor innan årsstämman och finnas tillgänglig den 29 april 2022 på bolagets hemsida (https://www.

streamify.io/investors) samt kontor och skickas till de aktieägare som så begär. 

Årsstämma och årsredovisning

Styrelsen för Streamify har inte för avsikt att föreslå någon utdelning vid årsstämman 2022. 

Vinstdisposition
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Styrelsen försäkrar att bokslutskommunikén ger en rättvis och riktig översikt över bolagets verksamhet, 

finansiella ställning och resultat.

Östersund den 25 februari 2021

Lars Ekström, styrelseordförande

Johan Klitkou, styrelseledamot och VD

Hans Åsling, styrelseledamot

Peter Nyström, styrelseledamot 

Lena Glaser, styrelseledamot

Tel: +46-(0)63-1337 47

E-mail: johan@streamify.io

För ytterligare information

Styrelsen för Streamify AB

Uttalande från styrelsen
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Resultaträkning
SEK

2021-10-01 
2021-12-31

2020-10-01 
2020-12-31

2021-01-01 
2021-12-31

2020-01-01 
2020-12-31

Rörelseintäkter

Nettoomsättning 401 374 1 094 908 1 168 432 1 541 787

Aktiverat arbete för  
egen räkning 1 210 318 245 266 3 552 005 970 347

Övriga rörelseintäkter 151 464 5 433 167 531 251 556

Summa rörelseintäkter 1 763 156 1 345 606 4 887 968 2 763 690

Rörelsens kostnader

Övriga externa kostnader -3 367 215 -2 191 524 -9 883 883 -3 699 416

Personalkostnader -1 490 740 -1 150 696 -3 730 584 -2 329 073

Av- och nedskrivningar av 
materiella och immateriella 
anläggningstillgångar

-325 460 -89 276 -728 384 -318 880

Övriga rörelsekostnader -4 743 0 -32 293 -985

Summa rörelsekostnader -5 188 154 -2 473 316 -14 375 144 -6 348 353

Finansiella poster

Räntekostnader och liknande 
resultatposter -351 -6 705 -8 896 -32 113

Summa finansiella poster -351 -6 705 -8 896 -32 113

Resultat efter finansiella 
poster -3 425 353 -2 092 595 -9 496 072 -3 616 777

Rörelseresultat -3 425 002 -2 085 890 -9 487 176 -3 584 664

Resultat före skatt -3 425 353 -2 092 595 -9 496 072 -3 616 777

Skatt på årets resultat 1 114 066 739 934 1 114 066 739 934

Årets resultat -2 311 286 -1 352 660 -8 382 006 -2 876 843



14

Balansräkning
SEK 2021-12-31 2020-12-31

TILLGÅNGAR

Tecknat men ej inbetalt kapital 2 638 700 10 612 910

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande 
arbeten 4 438 203 2 024 513

Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande 
rättigheter 155 225 0

Summa immateriella anläggningstillgångar 4 593 428 2 024 513

Materiella anläggningstillgångar 373 873 0

Summa materiella anläggningstillgångar 373 873 0

Uppskjuten skattefordran 1 854 000 739 934

Omsättningstillgångar

Kundfordringar 43 353 40 924

Övriga fordringar 687 839 239 064

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 275 405 190 800

Summa kortfristiga fordringar 1 006 597 470 788

Kassa och bank 8 633 893 2 145 871

Summa kassa och bank 8 633 893 2 145 871

Summa omsättningstillgångar 9 640 490 2 616 659

SUMMA TILLGÅNGAR 19 100 491 15 994 015

Summa finansiella anläggningstillgångar 1 854 000 739 934

Summa anläggningstillgångar 6 821 301 2 764 447
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Balansräkning, fortsättning
SEK 2021-12-31 2020-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital 1 229 753 506 861

Ej registrerat aktiekapital 209 284 357 740

Fond för utvecklingsutgifter 3 307 196 860 285

Summa bundet eget kapital 4 746 233 1 724 886

Fritt eget kapital

Överkursfond 25 564 144 16 264 793

Balanserat resultat -5 085 735 -1 795 552

Periodens resultat -8 382 006 -2 876 843

Summa fritt eget kapital 12 096 403 11 592 398

Summa eget kapital 16 842 636 13 317 284

Kortfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 0 466 667

Leverantörsskulder 1 053 658 599 011

Aktuell skatteskuld 36 447 0

Övriga skulder 494 713 491 937

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 673 037 1 119 117

Summa kortfristiga skulder 2 257 855 2 676 731

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 19 100 491 15 994 015
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Förändring eget kapital 2021-01-01 – 2021-12-31

SEK Aktiekapital Utvecklingsfond Överkursfond
Balanserat

resultat
Årets resultat

Belopp vid periodens ingång 506 860 860 285 14 231 222 238 019 -2 876 843

Fondemission

Nyemission 365 152 11 332 922

Årets årsstämma -2 876 843 2 876 843

Utvecklingsfond 2 446 911 -2 446 911

Periodens resultat -8 382 006

Belopp vid periodens utgång 1 439 037 3 307 196 25 564 144 -5 085 735 -8 382 006

Bundet eget kapital Fritt eget kapital
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Förändring eget kapital 2020-01-01 – 2020-12-31

SEK Aktiekapital Utvecklingsfond Överkursfond
Balanserat

resultat
Årets resultat

Belopp vid periodens ingång 70 233 2 033 571 -8 275 -652 967

Fondemission 423 125 -423 125

Nyemission 371 243 14 231 222

Årets årsstämma -652 967 652 967

Överkursfond -2 033 571 2 033 571

Utvecklingsfond 860 285 -860 285

Fusionsdifferens 149 100

Periodens resultat -2 876 843

Belopp vid periodens utgång 864 601 860 285 14 231 222 238 019 -2 876 843

Bundet eget kapital Fritt eget kapital
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Kassaflödesanalys
SEK

2021-10-01 
2021-12-31

2020-10-01 
2020-12-31

2021-01-01 
2021-12-31

2020-01-01 
2020-12-31

Löpande verksamhet

Rörelseresultat -3 425 001 -2 085 890 -9 487 176 -3 584 664

Justeringar för poster som inte  
ingår i kassaflödet 325 460 89 276 728 384 318 880

Räntenetto -351 -6 705 -8 896 -32 113

Kassaflöde från den löpande  
verksamheten före förändringar  
av rörelsekapital

-3 099 892 -2 003 319 -8 767 688 -3 297 897

Förändring rörelsekapital

Minskning (+) / Ökning (-)  
av rörelsefordringar -10 722 262 -292 484 -535 809 -353 960

Minskning (-) / Ökning (+)  
av rörelseskulder 476 590 1 165 910 47 790 635 682

Kassaflöde löpande verksamhet -13 345 564 -1 129 893 -9 255 707 -2 983 208

Kassaflöde investeringsverksamhet -1 081 000 -245 266 -3 996 557 -860 285

Kassaflöde finansieringsverksamhet 20 084 711 3 480 806 19 740 286 5 927 660

Investeringsverksamhet

Förvärv av koncessioner, patent, licens-
er mm -178 000 0 -178 000 0

Förvärv av materiella  
anläggningstillgångar -81 396 0 -444 553 0

Förvärv av balanserade utgifter  
för utvecklingsarbeten -821 604 -245 266 -3 374 004 -860 285

Finansieringsverksamhet

Nyemission 20 225 993 3 514 139 19 881 568 5 460 993

Kortfristiga skulder

Upptagna lån 0 0 0 500 000

Amortering -466 667 -33 333 -466 667 -33 333

Erhållna stöd 325 385 0 325 385 0

Periodens Kassaflöde 5 658 147 2 105 647 6 488 022 2 084 167

Ingående kassa 2 975 746 40 224 2 145 871 0

Utgående kassa 8 633 893 2 145 871 8 633 893 2 145 871
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Bolagsinformation
Firmanamn Streamify AB

Handelsbeteckning ”STREAM”. Aktier handlas på Spotlight Stock 
Market.

ISIN-koder Aktiernas ISIN-kod är SE0015244462.

Säte och hemvist Östersund, Sverige

Organisationsnummer 559127–1399

Datum för bolagsbildning 2017-05-23

Datum när bolag startade sin verksamhet 2017-09-28

Land för bolagsbildning Sverige

Juridisk form Publikt aktiebolag

Lagstiftning Svensk rätt och svenska aktiebolagslagen

Adress Törnstens gränd 11, 831 30 Östersund

Telefon +46 (0) 63-13 37 51

Hemsida www.streamify.io

LEI-kod 549300G0YBY86OFIGX63
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Törnstens gränd 11, 831 30 Östersund  

www.streamify.io

STREAMIFY AB
ORG NR 559127–1399, REGISTRERAT MED SÄTE I  ÖSTERSUND


