mazats
Revisorns yttrande enligt 13 kap.6 S p 4 samt 14-kap' I S p 4 -aktiebolagslagei (ZOOS'SSt) 6ver styrelsens reUo-9!r^els9 ftir viisentliga
hfndeiser fdr perioden 2020-05-19-2020-01'24

Till bolagsstemman i Zaplox AB (publ)
org.nr 556816'4460

Vi har granskat styrelsens redogdrelse daterad 2021-01-28'
Styrelsens ansvar fr)r redogdrelsen
och
Det lir sryrelsen som har ansvaret lor att ta fram redogdrelsen enligt aktiebolagslagen
ta
kunna
ftir
att
lor att det finns en sidan intem kontroll som styrelsen bedomer ntidvlindig
pi
fru, ."aogOt"t.en utan viisentliga felaktigheter, vare sig dessa beror oegentligheter

eller pA misstag.
Revisorns ansvar
granskning Vi
Var uppgift ar att uttala oss om styrelsens redogdrelse p6 grundval av vir
yttranden
dvriga
t u. utidi gr-ttningen enligt FARs rekommendation RevR 9 Revlsorns
att
kriiver
enligt akribolagshlgen och aktiebolagsJbrordningen. Denna rekommendation
vi pianera. och itloi granskningen lor att uppni begriinsad sak€rhet att styrelsens
ISQC I
redogdrelse inte inneialler vasentliga felaktigheter. Revisionsliiretaget tilliimpar
-ontrol)
lor
system
allsidigt
ett
har
diirmed
och
(Inteinational Standard on euality
ivalitetskontroll vilket innefattar dokumenterade riktlinjer och rutiner avseende
krav i
efterlevnad av yrkesetiska krav, standarder Iiir yrkesutdvningen och tilliimpliga
lagar och andra ltirfattningar.
oberoende i forhillande

Vfar

till Zaplox AB (publ) enligt

god revisorssed i Sverige och

har i dvrigt fullgjort vart yrkesetiska ansvar enligt dessa krav'
och annan
Granskningen innefattar att genom olika etgarder inhiimta bevis om finansiell
bland
ska
utlbras,
informatioi i styrelsens redogtjrelse. Revisom viiljer vitka itgiirder som

unnu,g"norattbedOmarisk-ernalbrviisentligafelaktigheleriredogtirelsen'varesigdessa
revisom de
Ulro pI o"genttigtreter eller p6 misstag. Vid dinna riskbeddmning beaktar
r.edogdrelsen i
upprettar
styrelsen
hur
fijr
delar'av de'n inteima kontrolGn som iiirelevanta
till
hiinsyn
med
ryt" utt utto.rnu granskningsitgiirder som iir iindamilsenliga
olrrianaigf,"t.rrr] men inte-i sy:fte att gdra ett uttalande om_effektiviteten i den intema
och
t ontrott"i. Granskningen har begransats till 6versiktlig analys av redogdrelsen
grundar
unJ"riug ii a*na sarit forfrAgnlngar hos bolagets personal Virt bestyrkande
bevis vi har
,ig Ja#J pa * Uegriinsad saferhit jamftirt med en revision. Vi anser att de
virt uttalande'
in"hamtat ariilhackl[a och iindamtlsenliga som grund lbr

?u
A)
(\V PRAXITY'
r-p"*.n"rs"".-.s,"rarv

illazats
Utalande

Grundat pi vir granskning har det inte kommit fram nigra omstiindigheter som ger oss
anledning att anie att styrelsens redogdrelse inte avspeglar viisentliga hiindelser Iijr
bolaget pe ett rAfivisande siitt under perioden 2020-05-19 -2021'01-28.

Owiga upplysningar

Detta yttiande har endast till syfte att fullgdra det krav som uppstalls i 13 kap' 6 $ p 4 samt
14 kap. t $ p 4 aktiebolagslagen och ffir inte anvZindas {tir nigot annat iindamil'

Malmd den 28 jansari 2021
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