
Revisorsyttrande enligt 8 kap. 54 §  aktiebolagslagen (2005:551) om

bolagsstämmans riktlinjer avseende ersättningar till ledande

befattningshavare har följts

Till bolagsstämman i RugVista Group AB, org.nr 559037-7882

Vi har granskat om styrelsen och verkställande direktören för RugVista Group AB (publ) under år 

2021 har följt  de rikt linjer för ersättningar t ill ledande befattningshavare som fastställts på extra 

bolagsstämma den 11 februari 2021. För perioden 2021-01-01–2021-02-10 har bolagets interna 

rikt linjer gällt .

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret  för at t  r ikt linjerna följs och för den 

interna kontroll som styrelsen och verkställande direktören bedömer är nödvändig för at t  t illse at t  

rikt linjerna följs.

Revisorernas ansvar

Vårt  ansvar är at t  lämna et t  yt t rande, grundat på vår granskning, t ill bolagsstämman om huruvida 

rikt linjerna har följts. Vi har ut fört  granskningen enligt  FAR:s rekommendat ion RevR 8 Granskning av 

ersättningar t ill ledande befattningshavare i vissa publika akt iebolag. Denna rekommendat ion kräver 

at t  vi följer yrkeset iska krav samt planerar och ut för granskningen för at t  uppnå rimlig säkerhet at t  

bolagsstämmans rikt linjer i allt  väsent ligt  följts. Revisionsföretaget t illämpar ISQC 1 (Internat ional 

Standard on Quality Control) och har därmed et t  allsidigt  system för kvalitetskontroll vilket  innefat tar 

dokumenterade rikt linjer och rut iner avseende efterlevnad av yrkeset iska krav, standarder för 

yrkesutövningen och t illämpliga krav i lagar och andra förfat tningar.

Vi är oberoende i förhållande t ill RugVista Group AB enligt  god revisorssed i Sverige och har i övrigt  

fullgjort  vårt  yrkeset iska ansvar enligt  dessa krav.

Granskningen har omfat tat  bolagets organisat ion för och dokumentat ion av ersät tningsfrågor för

ledande befat tningshavare, de nya beslut  om ersät tningar som fattats samt et t  urval av de

utbetalningar som gjorts under räkenskapsåret  t ill de ledande befat tningshavarna. Revisorn väljer

vilka åtgärder som ska genomföras, bland annat genom att  bedöma risken för at t  r ikt linjerna inte i

allt  väsent ligt  följts. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen

som är relevant för riktlinjernas efterlevnad i syfte at t  ut forma granskningsåtgärder som är

ändamålsenliga med hänsyn t ill omständigheterna, men inte i syfte at t  göra et t  ut talande om

effekt iviteten i bolagets interna kontroll.

Vi anser at t  vår granskning ger oss rimlig grund för vårt  ut talande nedan.

Uttalande

Vi anser at t  styrelsen och den verkställande direktören för RugVista Group AB (publ) under 

perioden 2021-02-11-2021-12-31 (den del av räkenskapsåret  då rikt linjerna gällt ) följt  de rikt linjer 

för ersättningar t ill ledande befat tningshavare som fastställdes på extra bolagsstämma den 11 

februari 2021.

Malmö den 8 april 2022 

Ernst  & Young AB

Mart in Henriksson

Auktoriserad revisor
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Detta dokument är digitalt signerat genom Penneo.com. Den digitala 
signeringsdatan i dokumentet är säkrad och validerad genom det datorgenererade 
hashvärdet hos det originella dokumentet. Dokumentet är låst och tidsstämplat 
med ett certifikat från en betrodd tredje part. All kryptografisk information är 
innesluten i denna PDF, för framtida validering om så krävs.

Hur man verifierar originaliteten hos dokumentet
Detta dokument är skyddat genom ett Adobe CDS certifikat. När du öppnar 

dokumentet i Adobe Reader bör du se att dokumentet är certifierat med Penneo e-
signature service <penneo@penneo.com> Detta garanterar att dokumentets 
innehåll inte har ändrats.

Du kan verifiera den kryptografiska informationen i dokumentet genom att 
använda Penneos validator, som finns på https://penneo.com/validate

Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Dokumentet är signerat genom Penneo™ för säker digital signering. 
Tecknarnas identitet har lagrats, och visas nedan.

"Med min signatur bekräftar jag innehållet och alla datum i detta dokumentet."

MARTIN HENRIKSSON
Auktoriserad revisor
Serienummer: 19740803xxxx
IP: 145.62.xxx.xxx
2022-04-08 11:14:15 UTC
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