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Revisorns y.ttrande enligt 13 kap. 6$ aktiebolagslagen (zoo5:55r) ijver styrelsens
redogrirelse fiir visentliga hdndelser frir perioden 2o2o-o3-25-2o2o-12-15
Till bolagsstSmman
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VNV GlobalAB (publ.), org.nr 556677 7917

Vi har granskat styrelsens redogdrelse daterad 2020-12-15

Styrelsens ansvar ftir redogdrelsen
Det ar styrelsen som har ansvaret fdr att ta fram redogbrelsen enligt aktiebolagslagen och fdr att det finns en sadan intern
kontroll som styrelsen bedomer nddvdndig fdr att kunna ta fram red096relsen utan v6sentliga felaktigheter, vare sig dessa beror
pa oegenlligheter eller misslag

Revisorns ansvar
Var uppgift ar att uttala oss om styrelsens redogdrelse p, grundval av ver granskning. Vi har utfdrt granskningen enligt FARS
rekommendation RevR 9 Revlsoms tjvl,'ga yftranden enligt aktiebolagslagen och akiebolagsforordningen Denna
rekommendation kraver att vi planerar och utfdr granskningen fdr att uppna begransad sakerhet att styrelsens redogdrelse inte
innehaller vasentliga lelaktigheter. Revisionsfdretaget til16mpar ISQC 1 (lnternational Standard on Quality Control) och har
darmed ett allsidigt system fdr kvalitetskontroll vilket innefattar dokumenterade riktlinjer och rutiner avseende efterlevnad av
yrkesetiska krav, standarder fdr yrkesutdvnangen och tillempliga krav i lagar och andra fdrfattningar.

Vi er oberoende ifdrhallande tillVNV GlobalAB (publ.) enligt god revisorssed
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Sverige och har i dvrigt fullgjort vart yrkesetiska

ansvar enligt dessa krav.
Granskningen innefattar att genom olika atgarder inhemta bevis om finansiell och annan information a styrelsens redogdreise.
Revisorn valjer vilka atgarder som ska utfdras, bland annat genom att beddma riskerna fdr vesentliga felaktigheter i
redogorelsen, vare sig dessa beror pa oegentligheter eller misstag. Vid denna riskbeddmning beaktar revisorn de delar av den
interna konkollen som er relevanta fdr hur styrelsen upprettar redogdrelsen i syfle att utforma granskningsatgerder som er
endamalsenliga med hensyn till omstandigheterna, men ante i syfte att gdra ett uttalande om effektiviteten i den interna
kontrollen. Granskningen har begrensats till dversiktlig analys av redogorelsen och underlag till denna samt fdrfregningar hos
bolagets personal. Vart bestyrkande grundar sig darmed pA en begransad sakerhet jamf6rt med en revision. Vi anser att de
bevis vi har inhemtat ar tillr5ckliga och endamalsenliga som grund f6r vart uttalande.

Uttalande
Grundat pe var granskning har det inte kommit fram negra omstandigheter som ger oss anledning att anse att styrelsens
redogdrelse inte avspeglar vasentliga handelser f6r bolaget pe et rattvisande satt under petioden 2020-03-25-2020-12-15.

Ovriga upplysningar
Detta yttrande har endast till syfre att fullgdra det krav som uppsElls i 13 kap. 65 aktiebolagslagen och far inte anvandas for
nagot annat andamel.

Giiteborg den 15 december 2020
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Pricewaterhousecoopers AB

Martin Oscarsson

Auktoriserad revisor
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