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Revisorsyttrande enligt 13 kap. 8 5 aktiebolagslagen (2005:551) 6ver styrelsens
redogdrelse f6r apportegendomen

Till bolagsstamman i Prevas AB (publ), org.nr 556252-1384 ("Bolaget")

Vi har granskat styrelsens redogorelse med avseende pi apportegendom daterad 2020-11-02

Styrelsens ansvar ltir redog0relsen
Det ar styrelsen som har ansvaret for att ta fram redogorelsen enligt aktiebolagslagen och for att
det finns en s6dan intern kontroll som styrelsen bedomer nodvdndig for att kunna ta fram

redogOrelsen utan vesentliga felaktigheter, vare sig dessa beror p6 oegentligheter eller misstag.

Revisorns ansvar
VAr uppgift ar att uttala oss om apportegendom pB grundval av v6r granskning. Vi har utfort
granskningen enligt FARs rekommendation RevR 9 Revisorns dvriga yttranden enliqt
aktiebolaqslaqen och aktiebolagsfdrordningen. Denna rekommendation krever att vi planerar och

utfor granskningen for att uppne rimlig sekerhet att styrelsens redogorelse inte inneheller
vasentliga felaktiqheter. Revisionsforetaget tillempar ISOC 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 for yrkesutovningen och

tillempliga krav ilagar och andra forfattningar.

Vi Ar oberoende i forh6llande till Prevas AB (publ) enligt god revasorssed i Sverige och har i ovrigt
fullgjort vArt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Granskninqen innefattar att genom olika Stgdrder inh6mta bevis om finansiell och annan

information istyrelsens redogorelse. Revisorn viiljer vilka 6tg;rder som ska utforas, bland annat
genom att bedoma riskerna for vSsentliga felaktigheter i redogorelsen, vare sig dessa beror p3

oegentligheter eller misstag. Vid denna riskbedomning beaktar revisorn de delar av den interna
kontrollen som 6r relevanta f0r hur styrelsen upprettar redogdrelsen isyfte att utforma
granskningsitgarder som ar endamAlsenliga med hansyn till omstend igheterna, men inte i syfte att
gora ett uttalande om effektiviteten i den interna kontrollen. Granskningen omfattar ocksi en

utvardering av iindamSlsen ligheten i de viirderingsmetoder som har anvents och rimligheten i

styrelsens antaganden. Vi anser att de bevis vi har inhamtat ar tillrackliga och andam6lsenliga som
grund for v6rt uttalande.

Uttalande
Vi anser att

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

- apportegendomen i styrelsens redogdrelse inte har tagits upp till hogre vErde an det verkliga
vardet for bolaqet.

0vriga upplysningar
Som framgSr av styrelsens redogorelse best6r apportegendomen av aktier i Tritech Technology AB,

org. nr 556858-5847 (" Melbolaget").

Bolaget har den 21 oktober 2020 traffat ett a kt ieoverlatelsea vta I med Cancha lnvest AB om att
forverva totalt 235 aktier i M:lbolaget. Betalningen f6r aktierna i Melbolaget ska erlSggas dels
kontant med 45 7L4977 kronor, dels genom nyemission av 158 167 B-aktier iBolaget till en

teckningskurs om 63,20 kronor.
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Som likaledes framgEr av redogorelsen sE grundas det ibeslutet om nyemission Ssatta viirdet pi
MSlbolagets aktier i en genomford vardering av styrelsen som har skett med beaktande av

MAlbolagets resurser, stiillning, resultat och framtida intja ningsformEga. Viirdet pe

apportegendomen uppgir enligt styrelsens bedomning till minst 55 111 071,40 kronor och har

baserats pE slutkursen for Bolagets aktie den 20 oktober 2020 och ar aven det belopp som
styrelsen beraknar att apportegendomen kommer att tas upp till i Bolagets balansrekning. Som

foljer av till;mpliga redovisningsprinciper kan viirdet p5 apportegendomen komma att endras

beroende p3 Prevasaktiens betalkurs p5 transaktionsdagen.

Det er styrelsens uppfattning att apportegendomen inte har isatts ett h0gre varde iin det verkliga
vardet for Bolaget samt att apportegendomen kan antas bli till nytta for Bolagets verksamhet.

Vi har bedomt det av styrelsen presenterade underlaget f0r att kunna verifiera beskrivningen av
apportegendomen samt endame lsen ligheten och tillempningen av de metoder som ligger till grund

for bedomningen av vardet for Bolaget. HArvid har det inte framkommit nagot som gjort att vi funnit
anledning att ifregasetta det av styrelsen bedOmda vardet.

Detta yttrande har endast till syfte att fullgora det krav som uppstells i 13 kap. 8 S aktiebolagslagen
och fAr inte anvdndas for n6got annat andam6l.
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