
Tnazars

Revisorsyttrande enligt 8 kap. 549 aktiebolagslagen (2tX)5:551) om huruvida bolagsstdmmans
riktlinler om ersSftningar till ledande befattningshavare har ftiljts

Till bolagsst5mman i Abllva AB (publ) - or8.nr 55659s-6s38

Vi har Sranskat om styrelsen och verkstillande direktOren fdr Abliva AB (publ) under 2020 f<iljt de riktlinjer fdr
ersSttningar till ledande befattningshavare som fastst6llts pa bolagsstemman den 25:e april 2019 respektive den
20:e maj 2020.

Sty re I se n s oc h ve rktii I I o nd e di re kdre n s a n svo r
Det ar styrelsen och verkst5llande direktdren som har ansvaret f6r att riktlinjerna fdljs och fcir den interna
kontroll som styrelsen och den verkst6llande direkt6ren bedomer er nddvendig fOr att tillse att riktlinjerna foljs.

Revisorns ansvor
Vart ansvar ar att ldmna ett yttrande, grundat pe vlr granskning, till bolagsstemman om huruvida de riktlinjer
som bolagsstemman beslutat har foljts. Vi har utfort granskningen enligt Fars Rekommendation RevR 8
Granskning ov ersdttningor till ledande belattningshovote i akiemarknadsbolag. Oenna rekommendation krdver
att vi f6ljer yrkesetiska krav samt planerar och utf6r granskningen fdr att uppnl rimlig sekerhet att
bolagsstammans riktlinjer i allt vesentligt ftilits. Revisionsfdretaget tillampar ISQC 1 (lnternational Standard on

Quality Control) och har dirmed ett allsidigt system fdr kvalitetskontroll vllket innefattar dokumenterade
riktlinjer och rutiner avseende efterlevnad av yrkesetiska krav, standarder fdr yrkesutovningen och tillempliga
krav i lagar och andra fdrfattningar. Vi er oberoende i f6rh6llande till Abliva AB (publ) enligt god revisorssed i

Sverige och har i tivri6t fullgiort vert yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Granskningen har omfattat bolagets organisation fOr och dokumentation av ersittningsfrigor fcir ledande
befattningshavare, de nya beslut om ersattningar som fattats samt ett urval av de utbetalningar som Sjorts
under rikenskapsaret till de ledande befattningshavarna. Revisorn viljer vilka etgarder som ska genomf6ras,

bland annat genom att bedoma risken fdr att riktlinjerna inte i allt vesentli8t foljts. Vid denna riskbedomning

beaktar revlsorn de delar av den interna kontrollen som er relevant f6r riktlinjernas efterlevnad isyfte att
utforma granskningsetgerder som 5r dndamllsenliga med hSnsyn till omstandigheterna, men inte isyfte att gOra

ett uttalande om effektiviteten i bolagets interna kontroll. Vi anser att vlr granskning ger oss rimliS grund for

vl rt uttalande nedan.

Uttolonde
Vi anser att styrelsen och den verkstallande direktriren fdr Abliva AB (publ) under 2O2O fttljt de rihlinjer f6r

ersattningar till ledande befattningshavare som faststelldes pe bolagsstimman den 25:e april 2019 respektive

den 20:e maj 2020.
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