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Revisorsyttrande enligt 8 kap. s4 S aktiebolagslagen
(zoos:ssr) om huruvida &rsstemmans riktliqier om
ersiittningar till ledande befattningshavare har ftiljts
Till arsstamman i Eniro AB (publ), org.nr 556588-0936
Vi harSranskat om styrelsen och verkstalhnde direktjren fijr EniroAB (publ) underer2olg (rakenskapseret
2or9) har ftiljt de riktlinjer litr ersattnintarrill ledande befattningshavare som fasBtallts pa arsstamman den 25e
april2018 respektive {rsstemman den 9e maj 2019.
Sty rclsens och

uerkstiillande direktiirens ansuar

Det ar snrelse. och verkstalhnde direL:tijren som har ansvaret fijr att riktlinjerna fdljs och flir den interna
kontrollsom styrelsen och verkstalhnde direktijren bediimer ar nddvendiS fiir att ti,ls€ att rikdinjerna ffiljs.

Retttsorns ansuar
Ven ansrarAratt lamDa ett )ttrande, grudat pl ver granskning, till ercstarnman om huruvida rihliDjema har
ftiljts. Vi har utfbrt granskninSen enligt FAxl rekommendation RevR 8 Grdnstning ou ersiittningat ti( ledande
befattningshaLarc i okne.ndrhddsbolag. Denna rekomnedation kraver att vi fiiljer )rkesetiskr krav samt
planemr och utfttr granskninren ftt. att uppne nmlig sakerh€t att arsstemmans riktlinj€r i allt viisentlitt {bljts.
R€visionsfijretatet tilhmpar ISQC r (International Standard on Quality Control) och har diirmed €tt allsidigt
srstem fijr kvalitetskontroll vilket innefattar dokumenterade riklinjer och rutiner a\seende efterl€vnad av
)rkesetiska krav, standarder litr yrkerutiilring€n och tillampliSa krav i lagar och andra ftjffattDin8ar.
Vi aroberoende i ftirheihndetill EniroAB(publ) enligt 8od revisoNsed i SveriS€ och har i dwigt tull&joftvelt
yrkes€tiska ansvar enli* dessa krav.

ftanskninSen har omfattat bolagets organisation fttr och dokumentation av ersattningsfiagor ftjr ledande
befattningshav.re, de n}? beslut om ersatningar som fattats samt ett urval av de utbetalningar som gjorts under
rekenskapseret till de ledande b€fattoingshavarna. Revisorn veljervilka etg:tder som ska geDomfitras, bland
annatSeDom att bediima risken fttr att riktlinje.Da inte i alt vas€ntlist fitljts. Vid denna riskbediimning bealer
re\isorn de delar avdeD interna kootmllen som ar relevant fitr riklinjernas €fterlevnad i Efte att udorma
$ansknin8satSarder som hr nndamelsenliga ned hensyn till omstendighetema, men iote i sy.fte att giira €tt
uttalande om effektiviteten j bolaSets interna }ontroll.

Vi anser att var Sranskning ter oss rimlig Srund ftjr vert uttalande nedan.

Uftalande
Vi anser att s$ relsen och den v€rkstellande direktitren ftjr Eniro AB (publ) under2org (rekenskapsaret 2019)
d€ riktlinjer ftjr e rsattningar till ledard€ befattninSshavare som fasbtelldes p& ArsstemmaD den 25 april2018
respekive arsstamman deD 9e maj 2019.
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