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Revisorns yttrande enligt 20 kap. 14 $ aktiebolagslagen (2005:551) 6ver
styrelsen j redog6relse med uppgifter om sirskilda inltisenvillkor m'm

Till bolagsstamman i Zaplox AB (publ)
org.nr 556816.4460

Vi har granskat styrelsens redogorelse med uppgifter om siirskilda inlosenvillkor daterad
202t-0t-28

fir

redogbrelsen
Det iir styrelsen som har ansvaret fijr att ta fram redogorelsen med siirskilda inldsenvillkor
enligt aktiebolagslagen och {iir att det finns en sidan intem kontroll som styrelsen
bed[mer nOdvaidigl ftir att kunna ta fram redogtirelsen utan vasentliga felaktigheter, vare
sig dessa beror pA oegentligheter eller pe misstag.

Styrelsens ansvar

Revisorns ansvar

Vtr uppgift iir att uttala

oss om styrelsens slirskilda l0senvillkor

pi grundval av vir

Vi har utftirt granskningen enligt FARs rekommendation RevR 9 Revisorns
grunrlning.
'6wiga
ytranden enligl ah ie bolagslagen och ahiebolagsforordningen' Denna
reko-mmendation krlver att vi planerar och utliir granskningen lttr att uppne rimlig
sakerhet att stgelsens redogdrelse inte innehlller viisentliga felaktigheter'
Revisionsftiretget tilllimpar lSeC I (lntemational Standard on Quality Control) och har
darmed ett allsiJi$ system ftir kvalitetskontroll vilket innefattar dokumenterade riktlinjer
och rutiner avseeideifterlevnad av yrkesetiska krav, standarder fiir yrkesutovningen och
tilliimpliga kav i lagar och andra fiirfattningar.
Vi ar obJroende i fti;hellande till Zaplox AB (publ) enligt god revisorssed i Sverige och
har i Ovrigt fullgjort vert yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Granskningen innefattar att genom olika itgiirder inhiimta bevis om finansiell och annan
informatioi i styrelsens redogdrelse. Revisom viiljer vilka itgiirder som ska utftiras, bland
annat genom ati beddma riskerna fbr viisentliga felaktigheter i redog<irelsen, vare sig dessa
bero pi oegentligheter eller pi misstag. Vid denna riskbed6mning beaktar revisom de
delar'av deln interna kontrolGn som iii relevanta ftir hur stlrelsen uppriittar redogorelsen i
syfte att utforma granskningsitglirder som ?ir iindam&lsenliga med hiinsyn till
omstiindigheterna-, men inte i syfte att g6ra ett uttalande om effektiviteten i den intema
kontrollei. Granskningen omfattar ocksi en upiirdering av iindamilsenligheten och
rimligheten i styrelseriantaganden. Vi anser att de bevis vi har inhiimtat ar tillriickliga och,^.

iindamilsenliga som grund
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Tnazars
Utalande
Grundat pt vir granskning har det inte kommit fram nigra omstiindigheter som ger oss
anledning att anse att styrelsens vidtagna atgiirder, som medfiir att varken bolagets bundna
egna kapital eller dess aktiekapital minskar, inte iir iindamilsenliga och att de
bed<imningar som har gjorts om effekterna av dessa ttgiirder iir riktiga.
Owiga upplysningar
Detta ytrande har endast till syfte att fullg<ira det kav som uppstiills i 20 kap.
bolagslagen och fir inte anv?indas fbr nigot annat iindamtl.
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Asa Andersson Eneberg

Auktoriserad revisor
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