
TIlazars

.Rovisorns yttrande enllgt l3 kap. 6 S aktiebolagslagen (2008:S5i) 6ver
styrelsens redogdrelse tor ,a"1jj!f;lSetser ror * rioden 2o2o4$22 -

Grundat pi vir granskning har det inte kommit fram n&gra omstiindigheter som ger

anledning att aase att stlrelsens redogdrelse inte avspeglar viisentliga hiindelser fiir
bolaget pe ett rAttvisande siitt under p eioden 2020-04-22 - 2021-03-30.

Till sty.olsen i Abliva AB (publ)
org.nr 5565956538

Vi har granskat styrelsens redogdrelse daterad 2021-03-30.

Styrelsens ansvar fir redogdrelsen
Det iir styrelsen som har ansvarct ftir aft ta fram redog0relsen enligt aktiebolagslagen och
fiir att det finns en sadan intern kontroll som styrelsen beddmer n6dvtindig ftir att kunna ta
fram redogOrelsen utan viisentliga felaktigheter, vare sig dessa beror pi oegentligheter
eller pA missag.

Revisorns ansyar
V&r uppgift iir att uttala oss om styrelsens redogtlrelse pi grundval av v&r granskning. Vi
har utftirt granskningen enligt FARs rekommendation RevR 9 Revisorns Awiga yttanden
enligt aldiebolagslagen och aHiebologsJbrordningen. Dema rekommendation kriiver att
vi Iiiljer y'kesetiska krav samt planerar och utfbr granskningen Iiir att uppni begriinsad
siikerhet att styrelsens redogdrelse inte innehiller viisentliga flelaktigheter.
Revisionsltiretaget tilliimpar ISQC I (Intemational Standard on Quality Control) och har
dtirmed eft allsidigt system ftir kvalitetskontroll vilket innefattar dokumenterade riktlinjer
och rutiner avseende efterlevnad av yrkesetiska krav, standarder Iiir yrkesutd,vningen och
tilliimpliga kav i lagar och andra ftirfattningar.

Vi iir oberoende i ftrrhillande till Abliva AB (publ) enligt god revisorssed i Sverige och
har i Ovrigt futlgiort vrirt lrkesetiska ansvar enligl dessa krav.

Granskningen innefattar att genom olika itgtirder inhf,mta bevis om finansiell och annan

information i styrelsens redogdrelse. Revisom vlljer vilka etgarder som ska utftiras, bland
annat genom att beddma riskerna fiir viisentliga felaktigheter i redogdrelsen, vare sig dessa

bero pi oegentligheter eller pi misstag. Vid denna riskbeddmning beaktar revisom de

delar av den intema kontrollen som lr relevanta Iiir hur styrelsen uppriittar redog<irelsen i
syfte att utforma granskningsritgiirder som dr dndamilsenliga med hiinsyn till
omstiindighetemq men inte i syfte att gdra ett uttalande om effektiviteten i den intema
kontrollen. Granskningen har begriinsats till dversiktlig analys av redogd,relsen och

underlag till denna samt ftrffigningar hos bolagets personal. Virt bestyrkande grundar

sig diirmed pi en begriinsad sdkerhet jiimfdrt med en revision. Vi anser att de bevis vi har

inliimtat iir tillreckliga och andamilsenliga som grund ftr virt uttalande.
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Owiga upplysningo
Detta yttrande har endast till syfte att fullgdra det krav som uppstiills i 13 kap. 6 $ aktie-
bolagslagen och flr inte anviindas ftir nigot annat tindamil.

Stockhokn den 30 mars 2021
Mazars {B
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