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Revisorns yttrande enli6 g kap 6 S aktiebolagslagen (zoo5:55r) tiver
stJrrelsens redogtirelse ftir viisentliga hdndelser

Till bolagssthmman i Eniro AB (publ), org.nr SS6588-o936

Vi har granskat styrelsens redogbrelse daterad zo18-o7-zo

Styrelsens ansuar Jbr redog 6relsen

Det ar stlrelsen som har ansvaret f6r att ta fram redog6relsen enligt aktiebolagslagen och Itir att det
finns en sidan intern kontroll som styrelsen bedtimer n6dviindig ftir att kunna ta fram redog6relsen
utan vesentliga felaktigheter, vare sig dessa beror pfl oegentligheter eller pi fel.

Reuisorns onsuor

Vflr uppgift iir att uttala oss om styrelsens redog6relse pEL grundval av vlr granskning. Vi har utftirt
granskningen enligt FARs rekommendation RevR 9 R euisorns duriga yttranden enligt
aktiebolagslagen och aktiebolagsJdrordningen. Denna rekommendation kriiver att vi fiiljer
yrkesetiska krav samt planerar och utftir granskningen ftir att uppni begriinsad sdkerhet att stl,relsens
redogorelse inte innehtller vlsentliga felaktigheter. Revisionsforetaget tillbmpar ISQC r (International
Standard on Quality Control) och har ddrmed ett allsidigt system ftir kvalitetskontroll vilket innefa$ar
dokumenterade riktlinjer och rutiner avseende efterlermad av ltkesetiska krav, standarder ftir
)Tkesuttimingen och tilliimpliga krav i lagar och andra ftirfattningar.

Vi iir oberoende i fdrh8llande till Eniro AB (publ) enligt god revisorssed i Sverige och har i tirigt
fullgjort v&rt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Granskningen innefattar att genom olika itgiirder inh[mta bevis om finansiell och annan information i
st,'relsens redogdrelse. Revisorn vdljer vitka itgiirder som ska utfiiras, bland annat genom att bed<ima
riskerna ftir vdsentliga felaktigheter i redogtirelsen, vare sig dessa beror pi oegentligheter eller pi fel.
Vid denna riskbeddmning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som ir relevanta fiir hur
sryTelsen upprettar redog<irelsen i syfte att utforma granskningsitgiirder som iir iindam&lsenliga med
hlnsyn till omstiindigheterna, men inte i syfte att g6ra ett uttalande om effektiviteten i den i.nterna
kontrollen. Granskningen har begrinsats till oversiktlig analys av redogtirelsen och underlag till denna
samt fiirfrigningar hos bolagets personal. Virt bestpkande grundar sig dhrmed pl en begriinsad
shkerhetjhmfdrt med en revision. Vi anser att de bevis vi har inhdmtat ir tillrickliga och
hndamfllsenliga som grund for vAfi uttalande.

Uttalande

Grundat p& v&r granskning har det inte kommit fram nflgra omstiindigheter som ger oss anledning att
anse att styrelsens redog6relse inte avspeglar visentliga hdndelser for bolaget p& ett rdttvisande sitt
under perioden zotS-og-27 - 2o78-o7-2o.

1uiga upplysning ar

Detta yttrande har endast till syfte att fullgtira det krav som uppstiills i 13 kap 65 aktiebolagslagen och
flr i.nte anvindas fiir n8got annat lndamil.

S olm den zo juli zor8

ricS,v
I

i

a ousecoopers AB

Michael Be
Auktoriserad revisor

pwc




