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Revisorns 5rttrande enligt 19 kap. z4 S aktiebolagslagen
(zo oS : SS r) tiver styrelsens redogtirelse ftir viisentliga
htindelser och ftirslag vid beslut om ftirviirv av egna aktier pfl
bolagsstiimma diir &rsredovisning inte behandlas
Till bolagsstdmman i Eniro AB (publ), org.nr 556588-0936

Vi har granskat styrelsens redogiirelse och fiirslag daterade zo18-o7-2o

Stgrrelsens onsu ar ftr red.ogdrelsen ochftrslaget
Det ar st Telsen som har ansvaret liir att ta fram redogiirelsen och fiirslaget enligt altiebolagslageu och ftir att det
finns eu stdan intern kontroll som stlrelsen bedtimer niidvAndig fiir att kunna ta fram redogd,relsen och ftirslaget
utar vasentlita felakigheter, vare sig dessa beror pl oegentligheter eller pt fel.

Reuisorns ansuar
Vlr uppgift iir att uttala oss om fiirvdrv av egna aktier pA grundval av vlr grauskring. Vi har utfiirt granskningeu
enligt FARS rekommendation RevR 9 Rel)isorns ijuriga Attrand.en enligt qktiebolagslagen och
aktiebolagsfi)rordningen. Denna rekommendation kraver att vi planerar och utftir granskningen fiir att uppnl
rimlig sakerhet att st Telsens redogiirelse inte inneheller vasentliga felaktigheter. Revisionsfiiretaget tillempar
ISQC 1(International Standard on Quality Control) och har diirmed ett allsidigt system ftir kvalitetskontroll vilket
innefattar dokumenterade riktlinjer och rutiner avseende efterlevnad av yrkesetiska krav, standarder ftir
yrkesuttimingen och tilliimpliga krav i lagar och andra fiirfattniagar.

Vi iir oberoende i fiirhlllande till Eniro AB enligt god revisorssed i Sverige och har i tivri$ fullgjort vart y,rkesetiska
ansvar enli4 dessa krav.

Granskningen innefattar att genom olika atgerder inhemta bevis om finansiell och annan information i st,,relsens
redogiirelse och fiirslag. Revisorn valjervilka atgdrder som ska utfiiras, bland annat genom att bedtima riskerna
fiir viisentliga felaktigheter i redogiirelsen och ftirslaget, vare sig dessa beror pi oegentligheter eller pl fel. Vid
denna riskbediimning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som dr relevanta fiir hur stltelsen
upprattar redogtirelsen och fiirslaget i s]'fte att utforma granskningsatgarder som er andamabenliga med hinsyn
till omstbndigheterna, men inte i s]4e att giira ett uttalande om effektiviteten i den interna kontrollen.
Granskningen omfattar ocke en utvardering av ?indamilsenligheten och rimligheten i stlrelsens antaganden. Vi
anser att de bevis vi har inhemtat er tillriickliga och iindamfllsenliga som grund fiir vlrt uttalaude.

Uttalande

Vi anser att redogiirelsen dr r6ttvisande och vi tillstyrker att bolagsstimman beslutar i erli8het med sB(elsens
ftirslag.

6uiga upplysning ar
Detta ),ttrande har endast till syfte att fullgtira det krav som uppstiills i r9 kap. z4 g aktiebolagslagen och fir inte
anvetrdas Iiir nagot annat endamal.
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