
MAZARS

Revisorns yttrande enligt l3 kap. 6 $ och 14 kap. 8 $ aktiebolagslagen (2005:551) tiver styrelsens
redo gtirelse ftir visentliga hiindelser fiir perioden 20 I 9-07-0 I -2020-05-07

Till bolagsstiimman i Zutec Holding AB (publ.), org. nr 559136-0317

Vi har granskat styrelsens redogtirelse daterad 2020-05-07

Styrelsens ansvar ftir redogiirelsen

Det dr styrelsen som har ansvaret ftir att ta fram redog6relsen enligt aktiebolagslagen och ftlr att det finns en s6dan intern
kontroll som styrelsen bedtimer ntidviindig ftir att kunna ta fram redogorelsen utan vdsentliga felaktigheter, vare sig dessa

beror p6 oegentligheter eller misstag.

Revisorns ansvar

Vflr uppgift dr att uttala oss om styrelsens redogrirelse pi grundval av v6r granskning. Vi har utfiirt granskningen enligt
FARs rekommendation RevR 9 Revisorns ivriga yttranden enligt aktiebolagslagen och aktiebolagsiiirordningen. Denna

rekommendation krdver att vi planerar och utlor granskningen fiir att uppni begrdnsad sdkerhet att styrelsens redogtirelse

inte innehiller visentliga felaktigheter. Revisionsftiretaget till5mpar ISQC I (Intemational Standard on Quality Control)

och har diirmed ett allsidigt system ftir kvalitetskontroll vilket innefattar dokumenterade riktlinjer och rutiner avseende

efterlevnad av yrkesetiska krav, standarder for yrkesut<ivningen och tilliimpliga krav i lagar och andra ftirfattningar.

Vi dr oberoende i fiirhillande till Zutec Holding AB (publ.) enligt god revisorssed i Sverige och har i owigt fullgjort virt
yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Granskningen innefattar att genom olika Stgiirder inhdmta bevis om finansiell och annan information i styrelsens

redog<irelse. Revisorn viiljer vilka Atgiirder som ska utftiras, bland annat genom att bed<ima riskerna for vdsentliga

felaktigheter i redog<lrelsen, vare sig dessa beror pi oegentligheter eller misstag. Vid denna riskbedtimning beaktar revisorn

de delar av den interna kontrollen som dr relevanta ftir hur styrelsen upprdttar redog<irelsen i syfte att utforma

granskningsitgdrder som dr lndamilsenliga med hZinsyn till omstiindighetema, men inte i syfte att gtira ett uttalande om

"ff"ktirit"t", 
i den interna kontrollen. Granskningen har begrlnsats till tjversiktlig analys av redogtirelsen och underlag till

4enna samt ftirfi6gningar hos bolagets personal. Virt bestyrkande grundar sig d2irmed pi en begriinsad siikerhet jiimfiirt

med en revision. Vi anser att de bevis vi har inhiimtat iir tillriickliga och dndamilsenliga som grund for virt uttalande.

Uttalande

Grundat pi vir granskning har det inte kommit fram nigra omstdndigheter som ger oss anledning att anse att styrelsens

redog<ireise inte avspeglai viisentliga hlndelser ftir bolaget pe ett rattvisande sdtt under perioden 20 I 9-07-0 I -2020-05-07 .

Ovriga upplysningar

Dena ynrande har endast till syfte an futlg<ira det krav som uppstills i 13 kap. 6 g och 14 kap. 8 $ aktiebolagslagen och flir

inte anvdndas ftir nigot annat 6ndamil'

Stockholm den 8 maj 2020

Mazars AB
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Anders Fomstedt
Auktoriserad revisor

Praxitv-',

M -ot"-
',f.'

{ir0}tr r(rrllsl.3l
r*0trExrff,T lrif,s


