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_ - _. Stämman beslöt också att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.
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Förvaltningsberättelse

Styrelsen och verkställande direktören för Iterata AB, 556376-6814 får härmed avge årsredovisnina för
2021.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten
Iterata AB (Bolaget) skall, direkt eller indirekt, bedriva handel med och förvalta fast och lös egendom
såsom fastigheter, aktier, andelar och övriga värdepapper, ävensom idka leasing och eller
uthyrningsverksamhet av fast och lös egendom samt i övriga bedriva med dessa rörelsegrenar förenlig
verksamhet. Utöver detta ska verksamheten innefatta att direkt eller indirekt utveckla, tillverka och
bedriva handel med biosensorsystem för detektering av olika ämnen och med detta i övrigt förenlig
verksamhet. Den sistnämnda verksamheten bedrivs, för närvarande, i sin helhet genom ett
dotterföretag, Biosensor Applications International AB.

Bolaget är moderbolag till Biosensor Applications International AB. Dessa system är bioteknologiska
sensorer som möjliggör detektering av spårämnen; såsom narkotika och sprängämnen i mycket små
mängder. Marknadsbearbetningen i Norden sker från Sverige och övriga marknader hanteras i
huvudsak av lokala eller regionala partners.

Bolaget har inga anställda.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Bolagets har ett dotterbolag, Biosensor Applications International AB ("Biosensor"). Biosensor har
fortsatt under 2021 påverkats negativt av Covid-19 pandemin med lägre omsättning och resultat, detta
blå. mot bakgrund att en viktig marknad är Kina som varit i lock-down under långa perioder.
Dotterbolaget har erhållit finansiering av blå moderbolaget samt genom externa len. l december 2021
beslutade dotterbolaget om en riktad nyemission om 2 Mkr för att stärka sin finansiella ställning. Efter
nyemissionen kommer Moderbolagets ägarandel minska till 50% av röster och kapital. Moderbolaget
har även under året för att hålla dotterbolagets eget kapital intakt gjort utfäselse om ovillkorat
aktieägartillskott om upp till 2 Mkr.

Vi har särskilt beaktat hur effekterna av COVID-19 utbrottet samt kriget i Ukraina påverkar/kan komma
att påverka bolagets framtida utveckling och/eller risker som kan påverka den finansiella
rapporteringen framåt, l denna bedömning har vi kommit fram till att vi för närvarande bedömer att
påverkan på bolaget direkt är begränsad men den indirekta effekten på verksamheten i dotterbolaget
Biosensor Application Intemational AB är betydande då företaget påverkats negativt.

Forskning och utveckling
Bolaget bedriver ingen egen forskning och utveckling, l dotterbolaget Biosensor Applications
International AB har ett eget laboratorium som används vid bland annat framställning av
förbrukningsartiklar till BIOSENS-systemen.

Egna aktier
Bolaget har inte något innehav av egna aktier.

Verksamheten enligt miljöbalken
Bolaget bedriver ingen tillståndspliktig verksamhet enligt miljöbatken.
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Risker i verksamheten
Ett antal riskfaktorer kan ha en negativ inverkan pé verksamheten i Koncernen. Samtliga riskfaktorer
kan av naturliga skäl inte beskrivas och de som omnämnes nedan är listade utan inböFdes ordning.

Finansieringsbehov

Bolaget har de senaste åren löpande varit i behov av externt tillfört kapital för att hantera sin
finansiering. Styrelsen ser att Bolaget fortsättningsvis kommer att vara i detta behov då
försäljningsutvecklingen är volatil.

Immateriella tillgångar

Av Koncernens tillgångar utgör immateriella tillgångar en väsentlig del. Immateriella tillgångar skrivs av
löpande enligt fastställd avskrivningsplan. Dessa immateriella tillgångar kan även komma att bli
föremål för nedskrivningar, vilket skulle påverka koncernens resultat negativt.

Leverantörer och tillverkare

Biosensor har samarbeten med leverantörer och tillverkare som tillverkar BIOSENS®-utrustningarna.
Det kan inte uteslutas att en eller flera av leverantörerna och/eller tillverkarna väljer att bryta sitt
samarbete med Bolaget, vilket skulle kunna ha en negativ inverkan på verksamheten. Likaså kan en
etablering av nya relationer med leverantörer eller tillverkare bli mer kostsam och/ellerta längre tid än
vad Bolaget beräknar.

Nyckelpersoner och medarbetare

Verksamheten är fokuserad på support och produktion av Biosensor-systemet medan marknadsföring
och försäljning i huvudsak sker via lokala partners på respektive geografisk marknad. Verksamheten
är beroende av enskilda nyckelpersoner.

Konkurrenter

På grund av antalet aktörer på den marknad som Biosensor är verksam inom finns det en risk för att
alternativa teknologier kan komma att utvecklas och om dessa skulle vara effektiva kan priserna på
marknaden komma att påverkas. Framtida konkurrens kan komma såväl från etablerade och globala
företag med stora finansiella resurser och stark förhandlingsposition som från nyetablerade,
specialiserade och högteknologiska företag. Några av konkurrenterna och de potentiella
konkurrenterna har större forsknings- och utvecklingsteam, mer finansiella resurser, större
personalstyrka och längre erfarenhet av affärsverksamhet än vad Biosensor har. Om verksamheten
inte kan konkurrera effektivt kan förväntade intäktsökningar utebli. Det kan inte uteslutas att en eller
flera konkurrenter kan komma att utveckla produkter som kan konkurrera ut Koncernens produkter,
bland annat med avseende på pris och prestanda. Detta kan då komma att påverka verksamhetens
försäljning och resultat negativt.

Kunder

Många av Koncernens kunder är statliga organ, myndigheter, tull, polis och vårdinstanser vilka är
beroende av budgetgodkännanden för att kunna investera i ny teknik. Inköpsprocessen kan därför ta
längre tid än vad Biosensor bedömer, vilket i sin tur kan påverka försäljningsvolym och kassaflöde.

Studier

Utvecklingsresultat måste verifieras via studier för att nå acceptans på vissa marknader och inom olika
kundsegment som skall använda utrustningen för detektion av exempelvis narkotikaintag. Dessa
studier kan ta längre tid att initiera och avsluta än vad styrelsen i Biosensor bedömer. Dessutom finns
det inga garantier för att studier faller ut till Bolagets favör.

Valutarisker och kreditrisker

Ökad exponering mot utländsk valuta kan påverka intäkter och finansiell position. Biosensors
verksamhet är idag förlagd till Sverige och Koncernen fakturerar i huvudsak sina kunder i Euro.

^
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Biosensor använder för närvarande inte terminer eller optioner för att säkra valutarisker. Kreditriskerna
är i dagsläget marginella, då verksamheten är i en omställningsfas från ett
utvecklings- till ett försäljningsbolag. Kreditriskerna förväntas även i framtiden vara små eftersom
merparten av Koncernens kunder är myndigheter med hög kreditvärdighet.

Patent

Koncernens patent omfattar flera marknader. Den exakta omfattningen av respektive patent varierar
inom dessa geografiska regioner. Det finns en risk att en eller flera av de nuvarande patenten kan
komma att klandras med tvister som följd, vilkas utgång ej kan förutses. Vidare finns en risk att
pågående patentansökningar inte beviljas. Det finns också risker att konkurrenter eller andra externa
intressenter kan kringgå patenten. Dessutom finns det risker i form av att det görs intrång i patent och
varumärken. Att ansöka, upprätthålla patent samt försvara dessa mot intrång är en mycket kostsam
process. Det finns risk att koncernen inte har resurser, både monetär och personalrelaterade sådana
för att kunna upprätthålla en ändamålsenlig patentportfölj. l ett sådant fall måste accepteras att
patentportföljens omfattning minskas eller fokuseras till några kärnpatent vilket kan få negativa effekter
på verksamehetens försäljning samt verksamhetens värde.

Produktansvar och ersättningsanspråk

Försäljning av detektionsprodukter för narkotika och explosiv-ämnen medför risk att
ersättningsanspråk för produktansvar kan riktas mot Koncernen. Varje ersättningsanspråk kan få
negativ effekt på verksamhetens aktiviteter, finansiella position och resultat. Bolaget har en
produktansvarsförsäkring, men eventuella ersättningsanspråk kan komma att ligga utanför
försäkringsskyddets gränser.

Utveckling av nya substanser

Skulle kunder ställa krav på detektion av nya substanser kan det ta längre tid vilket kan komma att
påverka såväl framtida försäljningsvolym och tidpunkt för när denna volym kan genereras samt
framtida likviditet.

Politisk risk

Koncernen är verksam genom återförsäljare och andra representanter i ett flertal olika länder. Risker
kan uppstå genom förändringar av lagar, skatter, tullar, växelkurser och andra villkor för utländska
bolag. Bolaget påverkas även av politiska och ekonomiska osäkerhetsfaktorer i dessa länder. Det finns
en risk att myndigheter väljer andra standarder eller andra tekniker för detektion av narkotika och
sprängämnen. Enligt styrelsens bedömning är detta ingen stor risk idag, men denna risk kan komma
att påverka Bolagets möjligheter till försäljning i framtiden.

/>
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Nettoomsättning
Resultat efter finansiella poster
Soliditet, %

Förändringar i Eget kapital

Vid årets början
Nyemission
Minskning AK utan indrag aktier
Fondemission
Minskning AK med indrag aktier
Fondemission
Omf tid års resultat
Arets resultat
Vid årets slut

2021
70

378
075
941 -5
25

Aktie-
kapital

199
20

-20
76

-250
174

199

2020 20^9
69'

436
993 69 994
285 -199143
12 46

Överkurs
fond

293 398
671

20
-76

-420
-174

293419

2018
69993

-98 470
16

Balanserat
resultat

-287 973

-5436

-293 409

Belopp i kr
2017

79994
-274 759

17

Årets
resultat
-5436

5436
379
379

Koncernuppgifter
Företaget utgör moderföretag för en koncern med dotterföretag Biosensor Applications International
AB, orgnr 556670-3350 med säte i Upplands Väsby, Stockholm, enligt not 2, och upprättar ej
koncernredovisning med hänvisning till reglerna i Årsredovisningslagen 7 kap. 3§.

Av moderföretagets totala inköp och försäljning mätt i kronor avser 0% av inköpen och 100% av
försäljningen andra företag inom hela den företagsgrupp som företaget tillhör.

Belopp i kkr

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel:
överkursfond 293 434
balanserat resultat -293 409
årets resultat 379

Totalt 404

disponeras enligt följande:
balanseras i ny räkning 404
Summa 404

Bolagets resultat och ställning framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar med
tilläggsupplysningar

^
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Resultaträkning
Belopp i kkr

Rörelseintäkter, lagerförändring m. m.
Nettoomsättning
Summa rörelseintäkter, lagerförändring m.m.

Rörelsekostnader
Övriga externa kostnader
Summa rörelsekostnader

Rörelseresultat

Finansiella poster
Nedskr av fin anläggningstillg och kortfrist placeringar
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Summa finansiella poster

Resultat efter finansiella poster

Bokslutsdispositioner
Resultat före skatt

Skatter

Arets resultat

Not 2021-01-01-
2021-12-31

70
70

-62
-62

2020-01-01-
2020-12-31

70
70

-258
-258

320
51

371

379

379

379

-188

-5248

-5248

-5436

-5436

-5436

^
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Balansräkning
Belopp i kkr

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag
Fordringar hos koncernföretag
Summa finansiella anläggningstillgångar

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Fordringar hos koncernföretag
Övriga fordringar
Summa kortfristiga fordringar

Kassa och bank
Kassa och bank

Summa kassa och bank

Summa omsättningstillgångar

SUMMA TILLGÅNGAR

Not 2021-12-31

2218

2020-12-31

2100
118

2218

100
1257
1 357

1357

241

241

1

1

242

2460

153
3

156

9

9

165

1 522

^
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Balansräkning
Belopp i kkr

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital
Aktiekapital
Summa bundet eget kapital

Fritt eget kapital
Överkursfond
Balanserat resultat
Arets resultat

Summa fritt eget kapital

Summa eget kapital

Avsättningar
Övriga avsättningar
Summa avsättningar

Långfristiga skulder
Skulder till koncernföretag
Summa långfristiga skulder

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Summa kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

Not 2021-12-31 2020-12-31

293
-293

199

199

434
409
379
404

199
199

293 398
-287 973

-5436
-11

603 188

92
92

71
1470

224
1765

22

22

368
368

54
665
225
944

2460 1522

h
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Noter

Not 1 Redovisningsprinciper
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2016:10
Årsredovisning i mindre aktiebolag, enligt de s. k. K2 reglerna.

Definition av nyckeltal
Soliditet
Eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt i förhållande till
balansomslutningen.

Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före extraordinära intäkter och kostnader.

Not 2 Andelar i koncernföretag

Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början
-Aktieägartitlskott

Ackumulerade nedskrivningar
-Vid årets början
-Arets nedskrivningar

Redovisat värde vid årets slut

2021-12-31

22391
2000

24391

-22 291

-22 291

2100

2020-12-31

22391

22391

-17 362
-4929

-22 291
100

Specifikation av moderföretagets innehav av aktier och andelar i koncernföretag
Ägarandelen av kapitalet avses, vilket även överensstämmer med andelen av rösterna för totalt antal
aktier. Arets resultat och eget kapital avseende dotterföretagen är från oreviderade räkenskaper.

Antal
Dotterföretag / Org nr / Säte andelar
Biosensor Applications International AB 1 000
556670-3350, Upplands Väsby

Damnum Development AB 1 000
559043-0913, Upplands Väsby

Agotaras Development AB 1 000
559046-3955, Upplands-Väsby

/.%
100

100

100

Årets resultat
Tkr

-2732

-1

Eget kapital
Tkr

1335

46

46

Not 3 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
Inga väsentliga händelser efter periodens slut.

f^
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Not 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Ställda säkerheter

Panter och därmed jämförliga säkerheter som
har ställts för egna skulder och avsättningar

Summa ställda säkerheter

Ansvarsförbindelser

Summa ansvarsförbindelser

2021-12-31

4200

4200

2020-12-31

4200

4200

Inga Inga

r
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Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i Iterata AB
Org.nr 556376-6814

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Iterata AB för räkenskapsåret 2021.

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla
väsentliga avseenden rättvisande bild av Iterata ABs finansiella ställning per den 2021-12-31 och av dess
finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltaiingsberättelsen är förenlig med
årsredovisningens övriga delar.

Jag tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.

Grund för uttalanden

Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige.
Mitt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag är oberoende i
förhållande till Iterata AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar
enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina
uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret for att årsredovisningen upprättas och att den
ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även för
den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller
några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen av
bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan
påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om
fortsatt drift tillämpas dock inte om beslut har fattats om att avveckla verksamheten.

Iterata AB, Org.nr 556376-6814

Baker Tilly Stint AB trading as BakerTilly is a member of the global network of Baker Tilly International Ltd., the members ofwhichare
separats and independent legal entities.
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Revisorns ansvar

Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller
några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en
revisionsberättelse som innehåller mina uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen
garanti for att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka
en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag
och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska
beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk
inställning under hela revisionen. Dessutom:

- identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror
på oegentligheter eller misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och
inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för mina uttalanden.
Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig
felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning,
avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.

- skaffar jag mig en förståelse av den del av bolagets interna kontroll som har betydelse för min revision för
att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala
mig om effektiviteten i den interna kontrollen.

- utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens och
verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.

- drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande direktören använder antagandet om
fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. Jag drar också en slutsats, med grund i de inhämtade
revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller
förhållanden som kan leda till betydande tvivel om bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. Om jag drar
slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten
på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är
otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Mina slutsatser baseras på de revisionsbevis som
inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att
ett bolag inte längre kan fortsätta verksamheten.

- utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen, däribland
upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett
sätt som ger en rättvisande bild.

Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt
tidpunkten för den. Jag måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de
eventuella betydande brister i den interna kontrollen som jag identifierat.

y

Iterata AB, Org.nr 556376-6814

Baker Tilly Stint AB trading as Baker Tilly iså member of the global network of Baker Tilly International Ltd., themembersofwhichare
separats and independent legal entities.
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalanden

Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en revision av styrelsens och verkställande
direktörens förvaltning för Iterata AB för räkenskapsåret 2021 samt av förslaget till dispositioner
beträffande bolagets vinst eller förlust.

Jag tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar
styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden
Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i
avsnittet Revisorns ansvar. Jag är oberoende i förhållande till Iterata AB enligt god revisorssed i Sverige och
har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevisjag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som gmnd för mina
uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid
förslag till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn
till de krav som bolagets verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna kapital,
konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar
bland annat att fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation och att tillse att bolagets organisation är
utformad så att bokföringen, medelsforvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt
kontrolleras på ett betryggande sätt. Verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt
styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets
bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett
betryggande sätt. ^ ,
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Revisorns ansvar

Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed mitt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta
revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot eller
verkställande direktören i något väsentligt avseende:

- företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda
ersättningsskyldighet mot bolaget, eller

- på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Mitt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed mitt
uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med
aktiebolagslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti for att en revision som utförs enligt god
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda
ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är
förenligt med aktiebolagslagen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder jag professionellt omdöme och har en
professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och förslaget till
dispositioner av bolagets vinst eller förlust grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka
tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på min professionella bedömning med utgångspunkt i
risk och väsentlighet. Det innebär att jag fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och
förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild
betydelse för bolagets situation. Jag går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder
och andra förhållanden som är relevanta för mitt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för mitt uttalande
om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har jag granskat om förslaget
är förenligt med aktiebolagslagen.

Stockholm den maj 202

Per Omberg
Auktoriserad revisor
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