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Revisorns yftrande enligt 13 kap.6 g aktiebolagslagen (2005:551) 6ver
styrelsens redog6relse f6r vdsentliga handelser ftir perioden 20j 9-03-082019-08-06

Till bolagsstimman i Bambuser AB
org.nr 556731-3126

Vi har granskat styrelsens redogdrelse daterad 2019-08-06.
Sty'e lsens ansvar f)r redogt)re lsen
Det Ar styrelsen som har ansvaret fijr att ta fram redogdrelsen enligt aktiebolagslagen och
,tir att det finns en sidan intern kontroll som styrelsen bediimer nOdviindig ftir att kunna ta
fram redog6relsen utan viisentliga felaktigheter, vare sig dessa beror pi oegentligheter

eller

pi

misstag.

Revisorns ansvar
Vir uppgift iir att uttala oss om stlnelsens redogdrelse p6 grundval av var granskning. Vi
har utliirt granskningen enligt FARs rekommendation RevR 9 Revriorzs dvriga yttrqnden
enligt aktiebolagslagen och aktiebolagsfdrordningen Denna rekommendation kriiver att
vi ftiljer yrkesetiska krav samt planerar och utlbr granskningen ft)r att uppni begriinsad
siikerhet att styrelsens redogdrelse inte innehiller v?isentliga felaktigheter.
Revisionsltiretaget tilliimpar ISQC 1 (International Standard on Quality Control) och har
diirmed ett allsidigt system fiir kvalitetskontroll vilket innefattar dokumenterade riktlinjer
och rutiner avseende efterlevnad av yrkesetiska kav, standarder Iiir yrkesuttivningen och
tilliimpliga krav i lagar och andra fiirfattningar.
Vi iir oberoende i{iirhillande till Bambuser AB enligt god revisorssed i Sverige och har i
<ivrigt fullgjort virt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Granskningen innefattar att genom olika itgiirder inhiimta bevis om finansiell och annan
information i styrelsens redogdrelse. Revisom valjer vilka atgarder som ska utforas, bland
annat genom att beddma riskema lor viisentliga felaktigheter i redogtirelsen, vare sig dessa
bero pi oegentligheter eller pi misstag. Vid denna riskbed<imning beakar revisom de
delar av den intema kontrollen som Ar relevanta {iir hur styrelsen uppriittar redogorelsen i
syfte att utforma granskningsAtgiirder som iir iindamilsenliga med hiinsyn till
omstiindigheterna, men inte i syfte att gtjra ett uttalande om effektiviteten i den interna
kontrollen. Granskningen har begriinsats till <iversiktlig analys av redogcirelsen och
underlag till denna samt ftirfragningar hos bolagets personal. VArt bestyrkande grundar
sig diirmed pi en begriinsad sakerhetjamfort med en revision. vi anser att de bevis vi har
inhamtat Ar tillrackliga och iindamilsenliga som grund ftir virt uttalande.

Uualande

Grundat pi vir ganskning har det inte kommit fram nigra omstiindigheter som ger oss
anledning att anie aft styrilsens redog6relse inte avspeglar viisentliga hiindelser ftir
bolaget pi ett ratwisande siitt under perioden 2019-03-08 - 2019-08-06'
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Ovriga upp lysningrtr
Detta yttrande har endast till syfte att fullgdra det krav som uppstalls
bolagslagen och fir inte anviindas fiir negot annat andamel.

i l3 kap. 6 S aktie-

Stockholm den 9 augusti 2019
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