
MAZARS

A Uni-Light Led AB ( org.nr.556988-9834)

REVISORSYTTRANDE

Revisorsyttrande enligt L3 kap. 8 I aktiebolagslagen (2005:551) överstyrelsens redogörelse för

apportegendom.

Till bolagsstämman iA Uni-Light Led AB, org.nr 556988-9834.

U ppd ra g och o n sva rsförde I n i n g

Jag har granskat styrelsens redogörelse daterad 2OL9-O7-L7. Det är styrelsen som har ansvaret för

redogörelsen och för att den är upprättad i enlighet med aktiebolagslagen. Det är således styrelsen

som har ansvaret för hur användbar, fullständíg och relevant denna information och använda

antaganden är. Mitt ansvar är att granska redogörelsen så att jag kan lämna ett skriftligt yttrande

över den enligt 13 kap. 8 5 aktiebolagslagen. Detta yttrande har endast till syfte att fullgöra det krav

som uppställs i 13 kap. 8 5 aktiebolagslagen och får inte användas för något annat ändamå|.

Gronskningens inriktning och omfottning

Granskningen har utförts i enlighet med Fars rekommendation RevR 9 Revisions övriga yttranden

enligt aktiebolagslagen och aktieförordningen. Det innebär att jag har planerat och utfört
granskningen för att med hög men inte absolut säkerhet kunna uttala mig om redogörelsen

innefattande nyttan och värdet av den apportegendom som redovísas i redogörelsen, samt beskriva

apportegendomen och ange vilken metod som använts víd värderíngen. Granskningen har omfattat

ett urval av lämpliga bevis. Jag anser att min granskning ger míg en rimlig grund för mitt uttalande

nedan.

övriga uppgifter

Som framgår av styrelsens redogörelse består apportegendomen av samtliga aktier i OY Mtg Meltron

Ltd, org.nr 0845703-5. Som likaledes framgår av redogörelsen har styrelsen fastställt

apportegendomens värde till anskaffningsvärde vilket motsvarar marknadsvärde. Då

anskaffningsvärdet bestämts mellan två oberoende parter och baserar sig på kvotvärdet mellan

respektive bolag är min uppfattning att det fastställda värdet motsvarar marknadsvärde. Det har inte

funnits några särskilda svårigheter vid värderingen av apportegendomen beroende på ovan angiven

metod för värderingen.
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Uttolanden

Jag anser att

o all apportegendom hartillförts bolaget,

. apportegendomen är eller kan antas bli till nytta för bolagets verksamhet,

. apportegendomen i styrelsens redogörelse inte har tagits upp till högre värde än det verkliga

värdet för bolaget.

olrtott

Roy Auktoriserad revisor


