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Fastställelseintyg

 Undertecknad styrelseledamot i Iberian Yield Investment AB intygar härmed dels att denna kopia av
 årsredovisningen överensstämmer med originalet, dels att resultat- och balansräkningen fastställts på
 årsstämma 2022-          . Stämman beslutade också att godkänna styrelsens förslag till
 resultatdisposition.

 Stockholm, den 2022-

 Martin Berchtold
 Verkställande direktör
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Förvaltningsberättelse

 Styrelsen och verkställande direktören för Iberian Yield Investment AB, 559238-7087, med säte i
 Stockholm, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2021-01-01 - 2021-12-31.

Allmänt om verksamheten
 Iberian Yield Investment AB är ett investmentbolag som bedriver fastighetsutveckling samt långsiktigt
 äger och förvaltar fastigheter. Bolaget möjliggör investeringar på den spanska fastighetsmarknaden
 med aktiv ledning och professionell portföljhantering.Bolaget har direkt tillgång till en pipeline av
 möjliga fastighetsinvesteringar med låg risk och av hög kvalitet, till attraktiva värderingar. Iberian Yield
 Investment AB är ett dotterbolag till Iberian Yield Management AB, org.nr 559251-9697. Bolaget har
 under räkenskapsåret ej haft anställd personal och några löner eller ersättningar har ej betalats ut.

 Väsentliga händelser under räkenskapsåret

 Bolagsstrukturen har satts upp och bolaget har förvärvat de spanska bolagen för projektutvecklingen
 samt för det långsiktiga ägandet av de hyresfastigheter som kommer utvecklas. Bolaget har finansierat
 sig för att möjliggöra det första förvärvet inom segmentet prisvärda bostäder "Affordable housing" i
 centrala Malaga.
 Processer och arbetssätt har tagits fram tillsammans med vår partner Otero Group för att möjliggöra
 ytterligare förvärv av hyresprojekt på den spanska marknaden. 

 Förväntad framtida utveckling

 Bolaget utvärderar flera intressanta projekt inom segmentet prisvärda bostäder "Affordable housing"
 varvid flera förvärv kommer att genomföras.
 Bolaget har just nu en potentiell projektportfölj bestående av tre större projekt som befinner sig i olika
 faser av processen. Totalt uppgår volymen potentiellt till knappa 300 bostäder som kan startas inom en
 18 månaders period, om projekten uppfyller våra krav. Första förvärvet beräknas ske i Q2

 Finansiella risker

 Bolaget har nu likviditetsmässigt tagit kostnader för kapitalanskaffning och struktur samt för
 samarbetsavtal med Otero Group S.L. dvs bolagets JV partner i Spanien.

 De medel som finns kvar kommer att nyttjas för det bostadsprojekt i Malaga som ligger i startgroparna
 i det av bolaget till 95 % ägda dotterbolaget i Spanien där bolaget bedömer att det kapital som bolaget
 har idag är tillräckligt för att färdigställa projektet varvid utställd obligation skall kunna refinansieras.
 Det spanska bolaget ligger även i slutfasen vad gäller finansiering av byggnadskreditiv med spanska
 banker varför det kapital och de likvida medel som bolaget idag är tillräckligt för att färdigställa
 nuvarande projekt samt även för att kunna initiera framtida liknande projekt.

 Oaktat detta så föreligger trots detta omvärldsrisker i form av kraftig höjda räntor och amorteringskrav
 från banker utöver rena projektrisker vilket skulle kunna innebära att bolaget skulle komma att behöva
 ta in ytterligare kapital. Bolaget ser dock i dagsläget inte någon sådan risk.

 Marknadsrisk 

 Bolagets verksamhet omfattar både investering i fastigheter och uthyrningsverksamhet. Det finns en
 risk att efterfrågan på fastigheter i Spanien minskar vilket kan påverka andra investerares vilja att
 investera. En minskad efterfrågan kan medföra att värdet på Bolagets fastigheter minskar och att det
 blir svårare att sälja till det pris Bolaget önskar. Värdet på Bolagets fastigheter kan även påverkas av
 ett flertal faktorer som rådande marknadsförhållanden och de allmänna förutsättningarna i ekonomin.
 Det finns därmed en risk att Bolaget vid en försäljning inte får tillbaka det investerade kapitalet eller att
 värdeutvecklingen inte blir den Bolaget har räknat med vilket kan få en negativ effekt på Bolagets
 verksamhet. Vidare finns det en risk att intresset av att hyra bostäder i Spanien minskar och att
 uthyrningsverksamheten påverkas vilket kan få en negativ effekt på Bolagets resultat. 
 Bolaget bedömer att sannolikheten för att riskerna, helt eller delvis, realiseras är låg till följd av att
 intresset av såväl fastigheter som hyresbostäder i Spanien för tillfället är god. För det fall riskerna
 realiseras skulle det potentiellt kunna få en måttlig inverkan.
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 Politisk risk

 Det finns en risk att politiska beslut påverkar marknaden för hyresbostäder vilket kan påverka Bolagets
 verksamhet. Exempelvis kan regleringar och myndighetsbeslut avseende skatt, subventioner och stöd,
 säkerhet, uthyrning och hyressättning på hyresbostäder påverka Bolagets resultat och lönsamhet.
 Regler som har stor inverkan på Bolagets sätt att bedriva sin verksamhet kan förändras på ett för
 Bolaget negativt sätt med förhållandevis kort varsel. Vidare finns det en risk att nya regleringar, eller
 ändrad tillämpning av sådana, kan medföra ökade kostnader, sjunkande efterfrågan på hyresbostäder
 eller försämrad skattesituation för Bolaget. 

 Bolaget bedömer att sannolikheten för att riskerna, helt eller delvis, realiseras är låg till följd av att
 Spanien har vidtagit åtgärder för att öka intresset för hyresbostäder hos både hyresgästerna och
 fastighetsägarna. För det fall riskerna realiseras skulle det potentiellt kunna få en måttlig inverkan.

 Konjunktur 

 Det finns risk att en allmän konjunkturnedgång påverkar den generella efterfrågan på fastigheter samt
 hyresbostäder och får en negativ påverkan inom fastighetssektorn vilket kan medföra att det blir
 svårare att finansiera projekt. Vidare finns det en risk att det blir en lägre efterfrågan än förväntat på
 färdigbyggda lägenheter. En allmän konjunkturnedgång kan således ha en negativ inverkan på Iberian
 Yields finansiella ställning. 

 Bolaget bedömer att sannolikheten för att riskerna, helt eller delvis, realiseras är måttlig. För det fall
 riskerna realiseras skulle det potentiellt kunna få en måttlig inverkan.

 Likviditet och finansiering     
                     
 Bolaget har under 2021 nyemitterat preferensaktier till ett belopp om 60,9 msek samt emitterat en
 Obligation som uppgår till 46,2 msek. Obligationen löper till en ränta på 8 % årligen, varav 4% betalas
 ut kvartalsvis och 4% upplupen tills Obligationen löper ut. Likviden stärker upp Bolagets kassa inför det
 första fastighetsprojektet i Malaga. Obligationen har under 2021 haft två ränteförfallodagar och har
 således betalat ut ränta för två kvartal. Uppsättningen av strukturen inklusive de spanska
 dotterbolagen inkluderande samarbetsavtal är klar, Obligationen är emitterad och Aktierna
 registrerade, därmed är alla strukturkostnader som advokatarvoden, emittent och
 kapitalanskaffningskostnader tagna.     
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Utveckling av företagets verksamhet, resultat och ställning Belopp i kr
 2021-12-31 2020-12-31
Nettoomsättning - -
Balansomslutning 102 412 204 15 147 551
Soliditet % 52,9 97,6
Definitioner: se not 7

Eget kapital
 Pågående  Fri överkurs Balanserad Årets  

Aktiekapital emission fond vinst resultat Summa
Ingående balans 25 000 15 000 000 -234 228 14 790 772
Årets resultat -4 446 913 -4 446 913
Fondemission 4 097 440 -15 000 000 10 902 560
Nyemission 609 45 899 391 -234 228 234 228 45 900 000
Kostnader hänförliga -2 072 354 -2 072 354
till emission
Minskning av EK -3 622 500 3 622 500

Eget kapital 2021-12-31 500 549 - 58 352 097 -234 228 -4 446 913 54 171 505

Förslag till disposition av företagets vinst eller förlust
 Styrelsen föreslår att fritt eget kapital, kronor 53 670 956, disponeras enligt följande:

 Belopp i kr
Balanserat kapital -234 228
Överkursfond 58 352 097
Årets resultat -4 446 913

Summa 53 670 956

Disponeras så att
Balanseras i ny räkning 53 670 956

Summa 53 670 956

 Vad beträffar resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkning med
 tillhörande noter
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Resultaträkning
Belopp i kr Not 2021-01-01- 2020-01-27-

2021-12-31 2020-12-31

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader -2 331 674 -234 114

Rörelseresultat -2 331 674 -234 114

Resultat från finansiella poster
Räntekostnader och liknande resultatposter -2 115 239 -114

Resultat efter finansiella poster -4 446 913 -234 228

Resultat före skatt -4 446 913 -234 228

Årets resultat -4 446 913 -234 228
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Balansräkning
Belopp i kr Not 2021-12-31 2020-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 2 764 310 764 310

764 310 764 310

Summa anläggningstillgångar 764 310 764 310

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Övriga fordringar 3 374 468 20 403
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2 103 770 -

5 478 238 20 403

Kortfristiga placeringar 3
Övriga kortfristiga placeringar 60 000 000 -

60 000 000 -

Kassa och bank 36 169 655 14 362 838

Summa omsättningstillgångar 101 647 893 14 383 241

SUMMA TILLGÅNGAR 102 412 203 15 147 551
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Balansräkning
Belopp i kr Not 2021-12-31 2020-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital
Aktiekapital 500 549 25 000

500 549 25 000

Fritt eget kapital
Pågående emission - 15 000 000
Överkursfond 58 352 097 -
Balanserad vinst eller förlust -234 228 -
Årets resultat -4 446 913 -234 228

53 670 956 14 765 772

Summa eget kapital 54 171 505 14 790 772

Långfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut 885 567 56 779
Obligationslån 5 46 200 000 -

47 085 567 56 779

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 1 052 321 -
Övriga kortfristiga skulder 102 810 300 000

1 155 131 300 000

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 102 412 203 15 147 551
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Noter

Not 1  Redovisningsprinciper
 Belopp i kr om inget annat anges

Allmänna redovisningsprinciper
 Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens
 allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Värderingsprinciper m m
 Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats utifrån anskaffningsvärden om inget annat anges
 nedan.

Skatt
 Skatt på årets resultat i resultaträkningen består av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Aktuell skatt är
 inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat och den del av
 tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte har redovisats. Uppskjuten skatt är inkomstskatt
 för skattepliktigt resultat avseende framtida räkenskapsår till följd av tidigare transaktioner eller
 händelser.                              
                

Not 2  Andelar i koncernföretag
 2021-12-31 2020-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början 764 310
-Förvärv 764 310

Redovisat värde vid årets slut 764 310 764 310

Specifikation av moderföretagets innehav av aktier och andelar i koncernföretag
 Antal Redovisat
Dotterföretag / Org nr / Säte andelar i % värde
Iberian Yield Holding 2020 S.L., B 93738086, Malaga 100 764 310

Not 3  Kortfristiga placeringar
 Bokfört värde Marknadsvärde
Impactfonden 60 000 000 60 198 198

Not 4  Ställda säkerheter och eventualförpliktelser

Ställda säkerheter
 2021-12-31 2020-12-31
För egna skulder och avsättningar Inga Inga

Summa ställda säkerheter Inga Inga
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Not 5  Obligationslån
 2021-12-31 2020-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Tillkommande tillgångar 46 200 000

Redovisat värde vid årets slut 46 200 000

 Obligationen löper till en ränta på 8 % årligen, varav 4% betalas ut kvartalsvis och 4% upplupen tills
 Obligationen löper ut. Obligationens löptid uppgår till 3 år.

Not 6  Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

 Bolagsstrukturen har satts upp och bolaget har förvärvat de spanska bolagen för projektutvecklingen
 samt för det långsiktiga ägandet av de hyresfastigheter som kommer utvecklas. Bolaget har finansierat
 sig för att möjliggöra det första förvärvet inom segmentet prisvärda bostäder "Affordable housing" i
 centrala Malaga. 
 Processer och arbetssätt har tagits fram tillsammans med vår partner Otero Group för att möjliggöra
 ytterligare förvärv av hyresprojekt på den spanska marknaden.                  
 Förväntad framtida utveckling                    
 Bolaget utvärderar flera intressanta projekt inom segmentet prisvärda bostäder "Affordable housing"
 varvid flera förvärv kommer att genomföras.
 Bolaget har just nu en potentiell projektportfölj bestående av tre större projekt som befinner sig i olika
 faser av processen. Totalt uppgår volymen potentiellt till knappa 300 bostäder som kan startas inom en
 18 månaders period, om projekten uppfyller våra krav. Första förvärvet beräknas ske i Q2.                     

 Investeringar      
                          
 Investeringar i anläggningstillgångar uppgår under perioden till 0 tkr.

Not 7  Nyckeltalsdefinitioner

Balansomslutning:
Totala tillgångar.

Soliditet:
(Totalt eget kapital + (100 % - aktuell bolagsskattesats av obeskattade reserver)) / Totala tillgångar.
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Underskrifter

 Stockholm, det datum enligt den elektroniska underskrifter.

    

Martin Berchtold Björn Mårtensson
VD Styrelseledamot

Mats Ekström
Styrelseordförande

Vår revisionsberättelse har lämnats den dag som framgår av vår elektroniska underskrift
Grant Thornton Sweden AB

Lars-Åke Andreasson
Auktoriserad revisor
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REVISIONSBERÄTTELSE 

Till bolagsstämman i Iberian Yield Investment AB 
Org.nr. 559238-7087 

Rapport om årsredovisningen 

Uttalanden 
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Iberian Yield 
Investment AB för år 2021. 

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med 
årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande 
bild av Iberian Yield Investment ABs finansiella ställning per den 31 
december 2021 och av dess finansiella resultat för året enligt 
årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med 
årsredovisningens övriga delar. 

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen 
och balansräkningen. 

Grund för uttalanden 
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing 
(ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa 
standarder beskrivs närmare i avsnittet "Revisorns ansvar". Vi är 
oberoende i förhållande till Iberian Yield Investment AB enligt god 
revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar 
enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att 
årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt 
årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar 
även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att 
upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga 
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag. 

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och 
verkställande direktören för bedömningen av bolagets förmåga att 
fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om 
förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten 
och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt 
drift tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande direktören 
avser att likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har 
något realistiskt alternativ till att göra något av detta. 

Revisorns ansvar 
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida 
årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga 
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och 
att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig 
säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en 
revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid 
kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. 

Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och 
anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan 
förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med 
grund i årsredovisningen. 

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme 
och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. 
Dessutom: 

•  identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i 
årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, 
utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa 
risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och 
ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden. Risken för 
att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är 
högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom 
oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, 
avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av 
intern kontroll. 

•  skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna kontroll 
som har betydelse för vår revision för att utforma granskningsåtgärder 
som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att 
uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen. 

•  utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används 
och rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens 
uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar. 

•  drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande 
direktören använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av 
årsredovisningen. Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade 
revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig 
osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som 
kan leda till betydande tvivel om bolagets förmåga att fortsätta 
verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig 
osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa 
uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den 
väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är 
otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Våra slutsatser 
baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för 
revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden 
göra att ett bolag inte längre kan fortsätta verksamheten. 

•  utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och 
innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om 
årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och 
händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild. 

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade 
omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också 
informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland 
de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi 
identifierat. 
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra 
författningar 

Uttalanden 
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision 
av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Iberian 
Yield Investment AB för år 2021 samt av förslaget till dispositioner 
beträffande bolagets vinst eller förlust. 

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i 
förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och 
verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Grund för uttalanden 
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar 
enligt denna beskrivs närmare i avsnittet "Revisorns ansvar". Vi är 
oberoende i förhållande till Iberian Yield Investment AB enligt god 
revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar 
enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner 
beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning 
innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är 
försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets verksamhetsart, 
omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna kapital, 
konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. 

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av 
bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande 
bedöma bolagets ekonomiska situation och att tillse att bolagets 
organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och 
bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett 
betryggande sätt. Verkställande direktören ska sköta den löpande 
förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland 
annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring 
ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att 
medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt. 

Revisorns ansvar 
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt 
uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med 
en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot 
eller verkställande direktören i något väsentligt avseende: 

•  företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse 
som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller 

•  på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, 
årsredovisningslagen eller bolagsordningen. 

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av 
bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta, är att 
med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med 
aktiebolagslagen. 

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att 
en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer 
att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda 
ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner 
av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen. 

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder vi 
professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning 
under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och förslaget till 
dispositioner av bolagets vinst eller förlust grundar sig främst på 
revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder 
som utförs baseras på vår professionella bedömning med 

utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar 
granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är 
väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha 
särskild betydelse för bolagets situation. Vi går igenom och prövar 
fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra 
förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet. 
Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner 
beträffande bolagets vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är 
förenligt med aktiebolagslagen. 

Stockholm enligt dag för elektronisk signering nedan 

 

Grant Thornton Sweden AB 

 

 

Lars-Åke Andreasson 

Auktoriserad revisor 
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