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Revisorsyttrande enligt 13 kap.8 5 aktiebolagslagen (2005:551) 6ver styrelsens
redogdrelse fdr apportegendomen

Till b0lagsstemman i Prevas AB (publ), org.nt 55625?-1384 ("B0laget")

Vi har granskat styrelsens redogdrelse med avseende pE apportegendom daterad 2020-11-02

Styrelsens ansvar fiir redogiirelsen
Det ar styrelsen som har ansvaret for att ta fram redogorelsen enligt aktiebolagslagen och f0r att
det finns en s6dan intern kontroll som styrelsen bedomer nodvandig for att kunna ta fram
redogdrelsen utan vAsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror p5 oegentligheter eller misstag.

Revisorns ansvar
V8r uppgift iir att uttala oss om apportegendom p5 grundval av vir granskning. Vi har utfort
granskningen enligt FARs rekommendation RevR 9 Revlsorns Avriqa yttranden enliqt
aktiebolaqslagen och aktiebolagsfOrordningen. Denna rekommendation kraver att vi planerar och

utfor granskninqen for att uppnA rimlig sakerhet att styrelsens redogorelse inte innehAller

vasentliga felaktigheter. Revisionsfdretaget tilliimpar 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

tillampliga krav ilagar och andra fdrfattningar.

Vi ar oberoende i forhSllande till Prevas AB (publ) enligt god revisorssed i Sverige och har i ovrigt
fullgjort vArt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Granskningen innefattar att genom olika Stgiirder inhemta bevis om finansiell och annan
information i styrelsens redogorelse. Revisorn vdljer vilka Atgerder som ska utforas, bland annat
genom att bedoma riskerna for vesentliga felaktigheter iredogorelsen, vare sig dessa beror pi
oegentligheter eller misstag. Vid denna riskbeddmning beaktar revisorn de delar av den interna
kontrollen som ar relevanta for hur styrelsen upprSttar redogorelsen i syfte att utforma
granskningsetgarder som iir Sndamilsenliga med hansyn till omstandigheterna, men inte isyfte att
gora ett uttalande om effektiviteten iden interna kontrollen. Granskninqen omfattar ocks6 en

utvardering av Anda mAlsenligheten i de va rderingsmetoder som har anvants och rimligheten i

styrelsens antaganden. Vi anser att de bevis vi har inhAmtat ar tillrAckliga och andamAlsenliga som
gru nd fdr v6rt uttalande.

Uttalande
Vi anser att

- apportegendomen ar eller kan antas bli till nytta f0r bolagets verksamhet, och

- apportegendomen istyrelsens redogorelse inte har tagits upp till h0gre varde an det verkliga
vArdet f0r bolaget.

6vriga upplysningar
Som framgir av styrelsens redogorelse best6r apportegendomen av aktier i Deva Mecaneyes AB,

or g.nr 556486-6662 ("MSlbolaget').

Bolaget har den 21 oktober 2020 treffat a ktieoverlStelseavta I med Nannired Ledarskap AB, Joakim
Sverin och Jonas Eriksson om att forverva totalt 53 aktier i MAlbolaget. Betalningen for aktierna i

MAlbolaget ska erlSggas dels kontant med 1 508 744 k(onot, dels genom nyemission av 239468-

, Laktier i Bolaget till en teckningskurs om 63,20 kronor.
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Som likaledes framgSr av redogdrelsen s5 grundas det ibeslutet om nyemission Ssatta viirdet pi
MAlbolagets aktier ien genomford verdering av styrelsen som har skett med beaktande av

MAlbolagets TesuTseT, stallning, resultat och framtida intjAningsformSga. Verdet pa

apportegendomen uppgir enligt styrelsens bedomning till minst 3 022 737,2O kronor och har

baserats pA slutkursen for Bolagets aktie den 20 oktober 2020 och ar 6ven det belopp som

styrelsen beraknar att apportegendomen kommer att tas upp till i Bolagets balansrakning. Som

foljer av tillampliga redovisningsprinciper kan viirdet p5 apportegendomen komma att andras

beroende pe Prevasaktiens betalkurs p5 transaktionsdagen.

Det ar styrelsens uppfattning att apportegendomen inte har asatts ett h0gre verde;n det verkliga
vardet for Bolaget samt att apportegendomen kan antas bli till nytta for Bolagets verksamhet.

Vi har bedomt det av styrelsen presenterade underlaget fdr att kunna verifiera beskrivningen av

apportegendomen samt a ndamAlsenlig heten och tillampningen av de metoder som ligger till grund

for bedomningen av virdet for Bolaget. Harvid har det inte framkommit n6got som glort att vi funnit
anledning att if169as;tta det av styrelsen bedomda vardet.

Detta yttrande har endast till syfte att fullgora det krav som uppstalls i 13 kap. 8 5 aktiebolagslagen

och f6r inte anvandas for nSgot annat Sndamil.

Vdsteris den 2 november 2020
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