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Revisorsyttrande enligt 8 kap. 54 g aktiebolagslagen (2005:551) om
bolagsstEmmans riktlinjer avseende ers6ttningar till ledande
befattningshavare har fdljts
Till bolagsstamman i Besqab AB (pubt), or9.nr 556693-8881

vi har granskat om styrelsen och verkstellande direktoren fdr Besqab AB (publ) under 6r 2019-01-
07 - 2OL9-f2-31har fdl.it de riktlinjer f0r ers6ttningar till ledande befattningshavare som faststdllts
p6 bolaqsstemman den 26 april 2018 respektive bolagsstemman den 2 maj 2019.

Styrersens och ve**e ande dircktiirens ansvar

Det er styrelsen och verkstallande direktoren som har ansvaret for att riktlinjerna fdljs och for den
interna kontroll som styrelsen och verkstAllande direktdren beddmer 6r nddvendig f6r att tillse att
riktlinjerna fdljs.

Feyisorns ansyar

V,3rt ansvar ar att l;mna ett yttrande, grundat p6 v5r granskning, till bolagsstdmman om huruvida
riktlinjerna har fdljts. Vi har utfort granskningen enligt FAR:5 rekommendation RevR 8 Granskning
av ersattningar till ledande befattningshavare i aktiemarknadsbolag. Denna rekommendation kraver
att vi fbljer yrkesetiska krav samt planerar och utfdr granskningen fdr att uppn6 rimlig sakerhet att
bolagsstAmmans riktlinjer iallt viisentligt foljts. Revisionsforetaget till6mpar ISQC 1(lnternational
Standard on Quality Control) och har dArmed ett allsidigt system for kvalitetskontroll vilket
innefattar dokumenterade riktlinjer och rutiner avseende efterlevnad av yrkesetiska krav,
standarder f0r yrkesutovningen och tillempliga krav i lagar och andra Iijrfattningar.

Vi 6r oberoende iforh8llande till Besqab AB (publ) enligt god revisorssed iSverige och har iovrigt
fullgjort vErt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

cranskningen har omfattat bolagets organisation fdr och dokumentation av ersettningsf169or fdr
ledande befattningshavare, de nya beslut om ersattningar som fattats samt ett urval av de

utbetalningar som gjorts under rekenskaps6ret till de ledande befattningshavarna. Revisorn v6ljer
vilka atgarder som ska genomforas, bland annat genom att beddma risken f6r att riktlinjerna inte i

allt vasentligt fdljts. Vid denna riskbedomning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen

som er relevant lor riktlinjernas efterlevnad i syfte att utforma g ranskn ingsStgA rder som ar

andamelsenliga med hansyn till omstendligheterna, men inte isyfte att gora ett uttalande om

effektiviteten i bolagets interna kontroll.

Vi anser att v5r qranskning ger oss rimlig grund fdr vert uttalande nedan.

Uttalande

Vi anser att styrelsen och den verkstellande direktdren for Besqab AB (publ) under 2019-01-01 -

2079-72-3! fiiljt de riktlinjer fdr ersettningar till ledande befattningshavare som faststalldes p6

bolagsstamman den 26 april 2018 respektive bolagsstamman den 2 maj 2019

Danderyd den 19 mars 2020
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