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Revisorsyttrande enligt 8 kap. 54 S aktiebolagslagen
(zoo5:55r) om huruvida &rsstflmmans riktliqier om
ersflttningar till ledande befattningshavare har ftiljts
Till Srsstlmman i Indutrade AB (publ), org.nr 556or

Vi har granskat om sry,relsen och verkstillande direktiiren frir Indutrade AB (publ) under ir zorg (rdkenskapsiret
zorg) har f<iljt de riktlinjer ftir ersdttningar till ledande befattningshavare som faststdllts pi 6rsstdmman den z6
April zor8 respektive flrssthmman den o9 May zor9.

Sty relsens och u erkstiillande direktdrens ansuor

Det dr sty,relsen och verkstdllande direktriren som har ansvaret fdr att riktlinjerna ftiljs och ftir den interna
kontroll som styrelsen och verkstillande direkt<iren bedrirner 5r ntidv[ndig ftir att tillse att riktlinjerna fri]is.

Reuzsorns ansuar

Virt ansvar dr att ldmna ett yttrande, gmndat pfl v5r granskning, till irsstdmman om hunwida riktlinjerrra har
fiiljts. Vi har utftirt granskningen enligt FARs rekommendation RevR 8 Granskning au ersiittningar till ledande
befottningshauare iuissa publika aktiebolag. Denna rekommendation krdver att vi {iiljer yrkesetiska krav samt
pianerar och ut{tir grar.rskningen fiir att uppn& rimlig sdkerhet att flrsstdmmans riktlinjer i allt vdsentligt f<iljts.

Revisionsfbretaget tilliimpar ISQC I (International Standard on Quality Control) och har diirrned ett
allsidiS system for kvalitetskontroll vilket innefattar dokumenterade riktlinjer och rutiner avseende

efterlevnad av yrkesetiska krav, standarder for yrkesutovningen och tilliirnpliga krav i lagar och andra

forfattningar.

Vi dr oberoende i frirhillande till Indutrade AB (publ) enligt god revisorssed i Sverige och har i <ivrigt fullgjott v&rt
yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Granskningen har omfattat bolagets organisation frir och dokumentation av ers?ittningsfrigor ftir ledande
befattningshavare, de nya beslut om ersdttningar som fattats samt ett urval av de utbetalningar som gjorts under
rdkenskapsiret till de ledande befattningshavarna. Revisorn vdljer vilka Stgdrder som ska genomfriras, bland
annat genom att bedrima risken fiir att riktlinjerna inte i allt viisentligt ftiljts. Vid denna riskbedrimning beaktar
revisorn de delar av den interna kontrollen som hr relevant fiir riktlinjernas efterlevnad i syfte att utforma
granskningsfltgdrder som iir dndamfllsenliga med hdnsyn till omstdndigheterna, men inte i sy{te att gtira ett
uttalande om effektiviteten i bolagets interna kontroll.

Vi anser att v&r granskning ger oss rimlig grund ftir virt uttalande nedan.

Uttalande

Vi anser att sry'relsen och den verkstdllande direkt<iren ftir Indutrade AB (publ) under zorg ftiljt de riktlinjer f<ir
ersdttningar till ledande befattningshavare som faststllldes pi irsstdmman den z6 April zorS respektive

den o9 May zor9.
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