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Revisorsyttrande enligt 13 kap. 8 S aktiebolagslagen (2005:5Sl) iiver styrelsens
redog6relse fOr apportegendomen

Till bolagsstimman i Bambuser AB
org.nr 556731-3126
Vi har granskat styrelsens redogorelse med avseende pi apportegendom datemd 2019-08-06.
Styrelsens ansv ar fdr redogi)relsen
Det ar st).relsen som har ansvaret fiir att ta ftam redogdrelsen enligt aktiebolagslagen och ldr att det
finns en sidan intem kontroll som styrelsen beddmer nddvandig ftir att kun-na ta fram redogorelsen
utan vasentliga felaktigheter, vare sig dessa beror pA oegentligheter eller pa misstag.
Revisorru ansvar
iA att uttala oss om apportegendom pa grundval av vir granskning.
Vi har utftirt granskningen enligt FAR5 rekommendation RevR 9 Rey6orl,.r oyriga yttranden enligt
aktiebolagslagen och oktiebolagsfarordnr'ngez. Denna rekommendation kdver att vi fdljer
yrkesetiska kav samt planerar och utftir granskningen ldr an uppni rimlig sakerhet att styrelsens
redogiirelse inte innehlller vdsentliga felaktigheter. Revisionsfdretaget tillampar ISQC I
(lnternational Standard on Quality Control) och har darmed en allsidigt system lttr kvalitetskontroll
vilket innefattar dokumenterade rildlinjer och rutiner ayseende efterlevnad av yrkesetiska kav,
standarder ffjr yrkesut6vningen och tillAmpliga krav i lagar och andra ft)rfattningar.
Vi 6r oberoende i ftirhlllande till Bambuser AB enligt god revisorssed i Sverige och har i ovrigt
fullgiort yart )T kesetiska ansvar enligt dessa kav.

Vir uppgift

Granskningen imefaftar att genom olika etglrder inhemta bevis om finansiell och annan
information i sOTelsens redogdrelse. Revisom valjer yilka etg6rder som ska utftiras, bland annat
genom att beditma riskerna ftir viisentliga felaktigheter i redogdrelsen, vare sig dessa beror p6
oegentligheter eller pa misstag. Vid denna riskbedtimning beaktar revisom de delar av den intema
kontrollen som iir relevanta Ibr hur styrelsen upprdttar redogorelsen i syfte att utforma
granskningsitgiirder som ar andamalsenliga med hlinsyn till omstandigheterna, men inte i syfte att
gdra ett uttalande om effektiviteten i den interna kontrollen. Cranskningen omfattar ocksa en
utvardering av andamalsenligheten iden virderingsmetod som har anvants och rimligheten i
styrelsens antaganden. Vi anser att de bevis vi har inhlimtat Ar tilhackliga och iindamilsenliga som

grund ftir vfu-t uttalande.
Uuolande
anser att

Vi

- apportegendomen
- apportegendomen

antas bli till nytta fdr bolagets verksamhet, och
inte har tagits upp till hdgre varde an det verkliga
redogorelse
i styrelsens

{r eller kan

viirdet ft)r bolaget.
Ovriga upplysningar
Som"ftamgnr av Jyrelsens redogdrelse bester apportegendomen av Viddgets rdrelse avseende_.
,'one-to-one video chat solution". Som likaledes framgar aY redogorelsen har stylelsen faststallt
och
apportegendomens Yiirde genom en egen vardering och genom ft'rhandtingar med sdljama

dirvid beaktat rdrelsens lonsamhetspotential och kostnadssynergier'
tas
Av styrelsens redogdrelse liamgar att det slutliga vailde till vilket aPportegendomen kommer.att
aYvika
att
komma
kan
redovisningsregler,
plgrund
av
titldmpliga
upp i'eotagets Uata'nsrakning
ft)r bolagets aktier vid
fr'en d"t u#d..o, unges islyielsens redogorelsi, beroende pi bdrskursen

den s.k.

transaktionstidpunkten.
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Som framgir av styrelsens redogdrelse ar det aven styrelsens beddmning att apportegendomen kan
till nltta ldr bolagets verksamhet samt att den inte tagits upp till hogle viirde an det
verkliga viirdet fbr bolaget.

antas bli

Detta yttrande har endast till syfte att fullgora det
och far inte anviindas ftir negot annat andamal.

kav som uppstiills i l3 kap. 8 $ aktiebolagslagen

Stockholm den 9 augusti 2019

d#$hsionsbvraAB
Auktoriserad revisor
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