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Revisorns yttrande <iver styrelsens redog6relse och f6rslag enligt
l8 kap.6 S aktiebolagstagen (2005:551) vid efterutdelning

Till bolagsstdmman i Goldblue AB
org.nr 559078-0465

Vi har granskat styrelsens redogdrelse och lbrslag daterade 2020-Og-2i-.

Styre I se ns ansvar fdr redogarelsen oc h forslaget
Det ar styrelsen som har ansvaret Ibr att ta fram redogdrelsen och Iiirslaget enligt
aktiebolagslagen och att det finns en sidan intern kontroll som styrelsen bedOmer
nddviindig ltir aft kunna ta fram redogdrelsen och Ibrslaget utan vasentliga felaktigheter,
vare sig dessa beror pi oegentligheter eller pii misstag.

Revi,sorns ansvar
Vir uppgift iir att uttala oss om efterutdelningen pi grundval av vir granskning. Vi har
utlttrt granskningen enligt Far:s rekommendation RevR 9 Revlsorzs dvriga ytlranden
enligt aktiebolagslagen och aktiebolagsJt)rordningen. Denna rekommendation kriiver att
vi Itiljer yrkesetiska krav samt planerar och utltir granskningen lor att uppni rimlig
siikerhet att styrelsens redogtirelse inte inneh6ller viisentliga felaktigheter.

Revisionsloretaget tillampar ISQC I (lntemational Standard on Quality Control) och har
d?irmed ett allsidigt system liir kvalitetskontroll vilket innefattar dokumenterade riktlinjer
och rutiner avseende efterlevnad av yrkesetiska krav, standarder Idr yrkesutdvningen och
tillZimpliga krav i lagar och andra forfattningar.

Vi iir oberoende i ftirh&llande till Goldblue AB enligt god revisorssed i Sverige och har i

ovrigt fullgjort virt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Granskningen innefattar att genom olika itgiirder inhiimta bevis om finansiell och annan

information i styrelsens redogtirelse och Iiirslag. Revisom viiljer vilka itgZirder som ska

ut{tiras, bland annat genom aft bed<ima riskerna fiir viisentliga felaktigheter i redogOrelsen

och fiirslaget, vare sig dessa beror pi oegentligheter eller pi misstag. Vid denna

riskbedrimning beaktar revisorn de delar av den intema kontrollen som tir relevanta fbr hur

styrelsen uppr?ittar redog<irelsen och Itirslaget i syfte att utforma granskningsitgiirder som

iir iindamAlsenliga med hiinsyn till omstandigheterna, men inte i syfte att gdra ett uttalande

om effektiviteten i den intema kontrollen. Granskningen omfattar ocksi en utviirdering av

?indamilsenligheten och rimligheten i styrelsens antaganden. Vi anser att de bevis vi har

inhiimtat iir tillrickliga och iindamilsenliga som grund liir virt uttalande.

Uualande
vi anser att redogdrelsen zir rettvisande och vi tillstyrker att bolagsstamman disponerar

vinsten ienlighet med styrelsens fdrslag. 11if
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Ovriga upplysningar
Detta yttrande har endast till syfte att fullgdra det krav som uppstiills i 18 kap. 6 $ aktie-
bolagslagen och fBr inte anviindas {iir nigot annat iindamil.

Stockholm den 27 augusti 2020
Mazars AB

Olsson
Auktoriserad revisor
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