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Revisorns yttrande enligt r9 kap. z4 g aktiebolagslagen (zoo5:551) 6ver
styrelsens redogcirelse och fcirslag vid beslut om fcirvdrv av egna aktier pfl
bolagsstdmma ddr Srsredovisning inte behandlas
Till bolagsstamman iVNV GlobalAB (publ.), org.nr 556677-7917

Vi har granskat styrelsens redogorelse och fdrslag daterade 2O2O-12-15.

Styrelsens ansvar f6r redog6relsen och fdrslaget
Det ar gyrelsen som har ansvaret fdr att ta fram redogdrelsen och fdrslaget enligt aktiebolagslagen och fdr att det
finns en sedan intern kontroll som styrelsen beddmer nodvendig fdr att kunna ta fram redogorelsen och fcirslaget
utan v,isentliga felaktigheter, vare sig dessa beror pa oegentligheter eller misstag.

Revisorns ansvar
VAr uppgift ar att uttala oss om fdrvarv av egna aktier pa grundval av var granskning. Vi har utf6rt granskningen
enligt FARs rekommendation RevR I Revlsoms civiga yttranden enligt aktiebolagslagen och
aktiebolagsfdrordningen. Denna rekommendation kraver att vi planerar och utfdr granskningen fdr att uppna rimlig
sekerhet att styrelsens redog6relse inte innehaller vasentliga felaktigheter. Revisionsfdrelaget tillampar ISQC '1

(lnternational Standard on Quality Control) och har dermed ett allsidigt system ldr kvaliletskontroll vilket innefattar
dokumenterade riktlinjer och rutiner avseende efterlevnad av yrkesetiska krav, standarder fdr yrkesutdvningen
och tillampliga krav i lagar och andra fdrfattningar.

Vi er oberoende ifdrhellande till VNV GlobalAB (publ.) enligt god revisorssed i Sverige och har iovrigt fullgjort
vart yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Granskningen innefattar att genom olika etgarder inhemta bevis om finansiell och annan information i styrelsens
redogdrelse och f0rslag. Revisorn valjer vilka atgarder som ska utfdras, bland annat genom att beddma riskerna
fdr vasentliga felaktigheter i redogorelsen och fdrslaget, vare sig dessa beror pa oegentligheter eller misstag. Vid
denna riskbeddmning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som Ar relevanta fdr hur styrelsen
upprettar redogdrelsen och forslaget isyfle att utforma granskningsatgarder som ar andamalsenliga med hdnsyn
till omstandigheterna, men inte i syfte atl gora ett uttalande om effektiviteten iden interna kontrollen.
Granskningen omfattar ocksa en utvardering av andamalsenligheten och dmligheten i styrelsens antaganden. Vi
anser att de bevis vi har inhamtat er tillrackliga och andamelsenliga som grund fdr vart uttalande.

Uttalande

Vi anser att redogorelsen ar rettvisande och vi tillstyrker att bolagsslamman beslutar i enlighet med styrelsens
f0rslag.

6vriga upplysningar
Detta yttrande har endast till syfte att fullgdra det krav som uppstalls i 19 kap. 24 S aktiebolagslagen och fAr inte
anvendas fdr nagot annat endamal.
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