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Protokoll fört vid den extra bolagsstämman i Nederman Holding 
Aktiebolag (publ), org nr 556576-4205, den 25 augusti 2021 

 
 
 
1 §  Val av ordförande vid stämman 
 Advokat Madeleine Rydberger utsågs att såsom ordförande leda förhandlingarna vid 

stämman. 
 
 Antecknades att styrelsen hade anmodat Matthew Cusick att föra protokollet vid 

stämman. 
 
 Noterades att bolagsstämman genomfördes enligt 20 och 22 §§ lagen (2020:198) om 

tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och 
föreningsstämmor, innebärande att aktieägarna fått utöva sin rösträtt vid 
bolagsstämman endast genom att rösta på förhand, så kallad poströstning. 

 
 Kallelsen till bolagsstämman liksom det formulär som använts för poströstning 

bilades protokollet, Bilaga 1 och Bilaga 2. 
 
 Redovisning av resultatet av poströster avseende varje punkt på dagordningen som 

omfattas av poströster bilades protokollet, vari framgår de uppgifter som anges i 26 § 
i ovan angivna lag, Bilaga 3. Noterades särskilt att ingen aktieägare meddelat bolaget 
önskan om att beslut under en eller flera punkter på dagordningen ska anstå till 
fortsatt bolagsstämma. 

 
2 §  Val av justerare 

Föreslogs och valdes Per-Ove Eriksson och Christina Larsson att, jämte ordföranden, 
justera protokollet. 

 
3 § Upprättande och godkännande av röstlängd  

Förteckning, Bilaga 4, som upprättats av bolaget, godkändes som röstlängd vid 
stämman. 

 
4§  Godkännande av dagordningen 

Stämman fastställde att den i kallelsen införda dagordningen skulle gälla som 
dagordning vid stämman. 

 
5 §  Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 

Kallelse till stämman har varit införd den 21 juli 2021 i Post- och Inrikes Tidningar, 
samt på bolagets hemsida den 15 juli 2021. Att kallelse skett har annonserats i 
Svenska Dagbladet den 21 juli 2021, varvid ordförande vid stämman tillstyrkte att 
kallelse skett i laga ordning. 

  
 Konstaterades att stämman har blivit behörigen sammankallad. 



 

 
 
6 §  Beslut om vinstutdelning 

Det antecknades att styrelsens förslag om utdelning till aktieägarna fanns intaget i sin 
helhet i kallelsen. Vidare noterades att handlingar enligt aktiebolagslagen hade hållits 
tillgängliga för aktieägarna tre veckor före bolagsstämman, hos bolaget och på 
bolagets webbplats samt skickats till de aktieägare som begärt det; yttrande enligt 18 
kap. 4 § aktiebolagslagen, Bilaga 5, styrelsens redogörelse enligt 18 kap. 6 § 
aktiebolagslagen, Bilaga 6, revisorns yttrande enligt 18 kap. 6 § aktiebolagslagen, 
Bilaga 7, samt årsredovisning inklusive revisionsberättelse för räkenskapsåret 2020. 
Konstaterades således att nämnda handlingar ansågs framlagda vid stämman. 
 
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att en utdelning om 1 kr per 
aktie, motsvarande totalt 35 093 096 kronor, ska lämnas till aktieägarna samt att som 
avstämningsdag för rätt till utdelning fastställa den 27 augusti 2021, vilket innebär 
att utbetalning sker genom Euroclears försorg med början den 1 september 2021.  
 

 
*** 

 
 
Vid protokollet   
 
 
 
__________________________ 
Matthew Cusick 
 
 
 
Justeras:  
 
 
 
________________________ 
Madeleine Rydberger 
 
 
 
 
_________________________  ___________________________ 
Per-Ove Eriksson Christina Larsson 
 
 



Kallelse till extra bolagsstämma i Nederman Holding AB (publ) 

Aktieägarna i Nederman Holding AB (publ), org. nr. 556576-4205, kallas härmed till extra bolagsstämma 
onsdagen den 25 augusti 2021. 

Styrelsen har beslutat att den extra bolagsstämman ska hållas enbart genom poströstning med stöd av de 
tillfälliga lagregler som gäller under 2021. Detta innebär att stämman kommer att genomföras utan fysisk 
närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående. Aktieägares utövande av rösträtt på stämman kan därför 
endast ske genom att aktieägare poströstar i den ordning som föreskrivs nedan. 

Rätt till deltagande 
Den som önskar delta i stämman ska: 

• dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende
förhållandena den 17 augusti 2021,

• dels ha anmält sitt deltagande senast den 24 augusti 2021 genom att avge sin poströst enligt
anvisningar under rubriken ”Poströstning” nedan så att poströsten är Nederman tillhanda senast den
dagen.

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att 
anmäla sig till stämman genom att avge sin poströst, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir 
upptagen i framställningen av aktieboken per den 17 augusti 2021. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. 
rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren 
bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts av förvaltaren senast den 19 augusti 2021 kommer att beaktas 
vid framställningen av aktieboken. 

Poströstning 
Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman endast genom poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om 
tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. För poströstning ska ett 
särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på bolagets hemsida www.nedermangroup.com. 
Poströstningsformuläret gäller som anmälan till stämman. 

Det ifyllda och undertecknade formuläret ska, för att beaktas, vara Nederman tillhanda senast den 24 augusti 
2021. Det ifyllda och undertecknade formuläret ska skickas med post till Nederman Holding AB (publ), ”Extra 
bolagsstämma”, Box 602, 251 06 Helsingborg, märk kuvertet med ”Poströstning” eller via e-post till 
stamma@nedermangroup.com, skriv "Poströstning" i ämnesraden. 

Om aktieägaren poströstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Fullmaktsformulär tillhandahålls av 
bolaget på begäran och finns även tillgängligt på bolagets hemsida www.nedermangroup.com. För aktieägare 
som företräds av ombud ska fullmakt insändas i original tillsammans med anmälan. Den som företräder juridisk 
person ska uppvisa kopia av vidimerat registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar som utvisar 
behörig firmatecknare. 

Aktieägaren ska inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. 
poströstningen i dess helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor finns i poströstningsformuläret. 

Aktieägares rätt att erhålla upplysningar 
Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan 
ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av 
ett ärende på dagordningen. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till bolaget senast tio 
dagar före stämman, d.v.s. senast den 15 augusti 2021, till Nederman Holding AB (publ), ”Extra bolagsstämma”, 
Box 602, 251 06 Helsingborg, eller via e-post till stamma@nedermangroup.com. Upplysningarna lämnas genom 
att de hålls tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida www.nedermangroup.com senast den 20 augusti 
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2021. Upplysningarna skickas även inom samma tid till den aktieägare som begärt dem och uppgivit sin adress 
eller e-postadress.  

Förslag till dagordning 
1. Val av ordförande vid stämman
2. Val av justerare
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Beslut om vinstutdelning samt avstämningsdag för vinstutdelning

Val av ordförande vid stämman (punkt 1) 
Till ordförande vid stämman föreslår styrelsen advokaten Madeleine Rydberger eller, vid dennes 
förhinder, den som styrelsen istället anvisar. 

Val av justerare (punkt 2) 
Per-Ove Eriksson och Christina Larsson, föreslås till justerare, eller vid någon av dessas förhinder, annan person 
utsedd av styrelsen. Justerarnas uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna 
poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet. 

Upprättande och godkännande av röstlängd (punkt 3) 
Röstlängden som föreslås godkännas är den röstlängd som har upprättats av bolaget, baserat på 
bolagsstämmoaktieboken samt mottagna poströster, kontrollerad av justerarna.  

Godkännande av dagordning (punkt 4) 
Den i kallelsen intagna dagordningen föreslås godkännas så som dagordningen för stämman. 

Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad (punkt 5) 
Bolagsstämman föreslås anses ha blivit behörigen sammankallad, vid tillstyrkan av bolagsstämmans 
ordförande, baserat på aktiebolagslagens och bolagsordningens bestämmelser om kallelse till bolagsstämma. 

Beslut om vinstutdelning samt avstämningsdag för vinstutdelning (punkt 6) 
Styrelsen föreslår en utdelning om 1,00 krona per aktie, motsvarande totalt 35 093 096 kronor. 

Som avstämningsdag för utdelning föreslår styrelsen fredagen den 27 augusti 2021. Om stämman beslutar i 
enlighet med förslaget beräknas utdelning komma att utsändas genom Euroclear Sweden AB:s försorg med 
början onsdagen den 1 september 2021. 

Handlingar 
Styrelsens fullständiga förslag till vinstutdelning framgår ovan. Styrelsens yttrande enligt 18 kap. 4 § 
aktiebolagslagen, redogörelse enligt 18 kap. 6 § aktiebolagslagen, revisorsyttrande enligt 18 kap 6 § 
aktiebolagslagen samt årsredovisning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2020 finns tillgängliga på 
bolaget samt bolagets hemsida www.nedermangroup.com och skickas till de aktieägare som begär det.  

Antalet aktier och röster 
Vid tidpunkten för denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i bolaget till 35 146 020. Bolagets 
innehav av egna aktier uppgår till 52 924, vilka inte berättigar till rösträtt så länge bolaget innehar aktierna. 

Behandling av personuppgifter 
För information om hur dina personuppgifter behandlas se 
https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf. 

Helsingborg i juli 2021 
Nederman Holding AB (publ) 
Styrelsen 

http://www.nedermangroup.com/
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ANMÄLAN OCH FORMULÄR FÖR POSTRÖSTNING 

genom poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta 
genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. 

Nederman Holding AB (publ) tillhanda senast den 24 augusti 2021 

__________________________________________________________________________ 

Nedanstående aktieägare anmäler sig och utövar härmed sin rösträtt för aktieägarens samtliga 
aktier i Nederman Holding AB (publ), org.nr 556576-4205, vid extra bolagsstämma den 25 augusti 
2021. Rösträtten utövas på det sätt som framgår av markerade svarsalternativ nedan. 

Aktieägare Personnummer/organisationsnummer 

Försäkran (om undertecknaren är ställföreträdare för aktieägare som är juridisk person): 
Undertecknad är styrelseledamot, verkställande direktör eller firmatecknare i aktieägaren och 
försäkrar på heder och samvete att jag är behörig att avge denna poströst för aktieägaren och att 
poströstens innehåll stämmer överens med aktieägarens beslut. 

Försäkran (om undertecknaren företräder aktieägaren enligt fullmakt): Undertecknad försäkrar 
på heder och samvete att bilagd fullmakt överensstämmer med originalet och inte är återkallad. 

Ort och datum 

Namnteckning 

Namnförtydligande 

Telefonnummer E-post

För vidare instruktioner, se omstående sida 

Bilaga 2
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Gör så här: 

• Fyll i uppgifter ovan.

• Markera valda svarsalternativ nedan.

• Skriv ut, underteckna och skicka formuläret till Nederman Holding AB (publ), ”Extra
bolagsstämma”, Box 602, 251 06 Helsingborg, märk kuvertet med ”Poströstning” Ifyllt och
undertecknat formulär får även inges elektroniskt och ska då skickas till
stamma@nedermangroup.com, skriv "Poströstning" i ämnesraden.

• Om aktieägaren är en fysisk person som poströstar personligen är det aktieägaren själv som ska
underteckna vid Namnteckning ovan. Om poströsten avges av ett ombud (fullmäktig) för en
aktieägare är det ombudet som ska underteckna. Om poströsten avges av en ställföreträdare
för en juridisk person är det ställföreträdaren som ska underteckna.

• Om aktieägaren poströstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Fullmaktsformulär
tillhandahålls av bolaget på begäran och finns även tillgängligt på bolagets hemsida
www.nedermangroup.com. För aktieägare som företräds av ombud ska fullmakt insändas i
original tillsammans med anmälan. Den som företräder juridisk person ska uppvisa kopia av
vidimerat registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar som utvisar behörig
firmatecknare.

• Observera att en aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste registrera
aktierna i eget namn för att få rösta. Instruktioner om detta finns i kallelsen till stämman.

VIKTIG INFORMATION: 

Aktieägaren kan inte lämna andra instruktioner än att nedan markera ett av de angivna 
svarsalternativen vid respektive punkt i formuläret. Om aktieägaren önskar avstå från att rösta i 
någon fråga, vänligen avstå från att markera ett alternativ. Om aktieägaren har försett formuläret 
med särskilda instruktioner eller villkor, eller ändrat eller gjort tillägg i förtryckt text, är hela 
poströsten ogiltig (dvs. poströsten i dess helhet). Endast ett formulär per aktieägare kommer att 
beaktas. Ges fler än ett formulär in kommer endast det senast daterade formuläret att beaktas. 
Om två formulär har samma datering kommer endast det formulär som sist kommit bolaget 
tillhanda att beaktas. Ofullständigt eller felaktigt ifyllt formulär kan komma att lämnas utan 
avseende. Poströsten kan återkallas till och med den 24 augusti 2021 genom att aktieägaren 
kontaktar bolaget enligt de kontaktuppgifter som framgår av detta formulär. 

För fullständiga förslag till beslut, vänligen se kallelsen och bolagets webbplats 
www.nedermangroup.com. 

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som 
finns tillgänglig på Euroclears hemsida www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-
bolagsstammor-svenska.pdf. 
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Extra bolagsstämma i Nederman Holding AB (publ) den 25 augusti 2021 

Svarsalternativen nedan avser styrelsens framlagda förslag som anges i kallelsen till den extra 
bolagsstämman. 

1. Val av ordförande vid stämman

1.1 Advokat Madeleine Rydberger 

Ja ☐ Nej ☐

1.2 Vid förhinder för Madeleine Rydberger, den styrelsen utser 

Ja ☐ Nej ☐
2. Val av justerare

2.1 Per-Ove Eriksson 

Ja ☐ Nej ☐

2.2 Christina Larsson 

Ja ☐ Nej ☐

2.3 Vid förhinder för någon av Per-Ove Eriksson och/eller Christina Larsson, den eller de 
styrelsen utser 

Ja ☐ Nej ☐

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Ja ☐ Nej ☐

4. Godkännande av dagordning

Ja ☐ Nej ☐

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Ja ☐ Nej ☐

6. Beslut om vinstutdelning samt avstämningsdag för vinstutdelning

Ja ☐ Nej ☐

Aktieägaren vill att beslut under en eller flera punkter i formuläret ovan ska anstå till fortsatt 
bolagsstämma 
(Ifylls endast om aktieägaren har ett sådant önskemål) 

Ange punkt eller punkter, 
använd siffror: 



Nederman Holding AB (publ)
Extra stämma 25 augusti, 2021

Poströster - slutredovisning (26§ 2020:198)
Totalt

Företrädda aktier 25 932 860
Företrädda röster 25 932 860

Aktier i bolaget 35 146 020
Eget innehav 52 924

Punkt Beskrivning Ja Nej
Ej

angivna Ja Nej
Ej

angivna Ja Nej
Ej

angivna
1.1 Val av ordförande vid stämman Advokat Madeleine Rydberger 25 791 159 0 141 701 99,45% 0,00% 0,55% 73,49% 0,00% 0,40%
1.2 Vid förhinder för Madeleine Rydberger, den styrelsen utser 25 791 159 0 141 701 99,45% 0,00% 0,55% 73,49% 0,00% 0,40%
2.1 Val av justerare Per-Ove Eriksson 25 757 300 0 175 560 99,32% 0,00% 0,68% 73,40% 0,00% 0,50%
2.2 Val av justerare Christina Larsson 25 791 159 0 141 701 99,45% 0,00% 0,55% 73,49% 0,00% 0,40%
2.3 Vid förhinder för någon av Per-Ove Eriksson och/eller Christina Larsson, den eller de styrelsen utser 25 791 159 0 141 701 99,45% 0,00% 0,55% 73,49% 0,00% 0,40%
3 Upprättande och godkännande av röstlängd 25 791 159 0 141 701 99,45% 0,00% 0,55% 73,49% 0,00% 0,40%
4 Godkännande av dagordning 25 791 159 0 141 701 99,45% 0,00% 0,55% 73,49% 0,00% 0,40%
5 Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad 25 791 159 0 141 701 99,45% 0,00% 0,55% 73,49% 0,00% 0,40%
6 Beslut om vinstutdelning samt avstämningsdag för vinstutdelning 25 932 860 0 0 100,00% 0,00% 0,00% 73,90% 0,00% 0,00%

Antal aktier/röster % av företrädde aktier
% av aktier i bolaget 

(exklusive eget innehav)

Bilaga 3
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Nederman Holding AB (publ) 
Styrelsens yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen 

Med anledning av osäkerheten omkring de ekonomiska effekterna av nedstängningar och restriktioner i 
samband med covid-19 har beslut om vinstutdelning inte fattats vid årsstämmorna 2020 eller 2021, vilket 
har gjort det möjligt för Nederman att upprätthålla finansiell stabilitet och flexibilitet.  

Styrelsen gör nu bedömningen att marknadsläget och koncernens finansiella ställning medger utdelning. 
Mot den bakgrunden har styrelsen idag beslutat att föreslå en utdelning om 1,00 kronor per aktie, 
motsvarande totalt 35 093 096 kronor. 

Med anledning av styrelsens förslag om vinstutdelning får styrelsen härmed avge följande yttrande enligt 
18 kap. 4 § aktiebolagslagen.  

Enligt den vid årsstämman 2021 fastställda balansräkningen uppgick Bolagets disponibla vinstmedel till 
534 770 170 kronor. På årsstämman beslutades att disponera dessa vinstmedel genom att överföra hela 
beloppet i ny räkning.  

Det enligt 17 kap 3 § aktiebolagslagen disponibla beloppet uppgår således, innan föreslaget beslut om 
utdelning, till 564 889 347 kronor. För det fall att bolagsstämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag 
om vinstdisposition, kommer 529 796 251 kronor att kvarstå i balanserade vinstmedel. Full täckning finns 
för bolagets bundna egna kapital efter föreslagen vinstutdelning. Enligt styrelsens bedömning kommer 
bolagets och koncernens egna kapital efter föreslagen vinstutdelning att vara tillräckligt stort i förhållande 
till verksamhetens art, omfattning och risker. Styrelsen har härvid beaktat bland annat bolagets och 
koncernens historiska utveckling, budgeterad utveckling och konjunkturläget. Styrelsen har gjort en 
bedömning av bolagets och koncernens ställning samt bolagets och koncernens möjligheter att på kort och 
lång sikt infria sina åtaganden. Föreslagen utdelning utgör sammanlagt 4,0 % av bolagets eget kapital och 
2,3 % av koncernens eget kapital.  

Det egna kapitalet har inte ökat eller minskat på grund av att tillgångar eller skulder har värderats enligt 
4 kap. 14 a § årsredovisningslagen. 

Efter genomförd vinstutdelning uppgår bolagets och koncernens soliditet till cirka 35,3 % respektive 34,9 %. 
Bolagets och koncernens soliditet är därmed god i förhållande till branschen. Styrelsen anser att bolaget 
och koncernen har förutsättningar att ta framtida affärsrisker och även tåla eventuella förluster. 
Vinstutdelningen kommer inte att negativt påverka bolagets och koncernens förmåga att göra ytterligare 
investeringar i enlighet med styrelsens planer. 

Föreslagen vinstutdelning kommer inte att negativt påverka bolagets och koncernens förmåga att infria sina 
betalningsförpliktelser. Bolaget och koncernen har god tillgång till såväl kort- som långfristiga krediter, som 
kan tas i anspråk med kort varsel. Styrelsen bedömer därför att bolaget och koncernen har god beredskap 
att hantera såväl förändringar med avseende på likviditeten som oväntade händelser.  

Utöver vad som ovan anförts har styrelsen övervägt andra kända förhållanden som kan ha betydelse för 
bolagets och koncernens ekonomiska ställning. Ingen omständighet har därvid framkommit som gör att 
föreslagen vinstutdelning inte framstår som försvarlig. 

Helsingborg den 14 juli 2021 
Styrelsen 

Bilaga 5
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Nederman Holding AB (publ) 
Styrelsens redogörelse enligt 18 kap. 6 § aktiebolagslagen 

Styrelsen får med anledning av förslag om vinstutdelning härmed avge följande redogörelse i enlighet 
med 18 kap. 6 § aktiebolagslagen. 

Bolagets ekonomiska ställning per den 31 december 2020 framgår av den senast framlagda 
årsredovisningen. Utöver de händelser som framgår av bolagets delårsrapporter för perioderna januari–
mars 2021 och januari–juni 2021 (som beslutats denna dag och offentliggörs den 15 juli 2021), har inga 
händelser av väsentlig betydelse för bolagets ställning inträffat sedan årsredovisningen för 2020 
lämnades. 

Det har inte fattats några beslut om värdeöverföringar sedan årsredovisningen för 2020 lämnades och det 
har inte skett några förändringar i bolagets bundna egna kapital sedan den 31 december 2020. 

Helsingborg den 14 juli 2021 

Styrelsen 

____________________ ____________________ 
Gunilla Fransson Sam Strömerstén 

____________________ ____________________ 
Johan Hjertonsson Sven Kristensson 

____________________ ____________________ 
Johan Menckel  Ylva op den Velde Hammargren 

Bilaga 6



Revisorns yttrande enligt 18 kap. 6 § aktiebolagslagen (2005:551) över styrelsens redogörelse 

och förslag vid efterutdelning 

Till bolagsstämman i Nederman Holding AB (publ), org.nr 556576-4205 

Vi har granskat styrelsens redogörelse och förslag daterade den 14 juli 2021. 

Styrelsens ansvar för redogörelsen och förslaget 

Det är styrelsen som har ansvaret för att ta fram redogörelsen och förslaget enligt aktiebolagslagen 

och för att det finns en sådan intern kontroll som styrelsen bedömer nödvändig för att kunna ta 

fram redogörelsen och förslaget utan väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på 

oegentligheter eller misstag. 

Revisorns ansvar 

Vår uppgift är att uttala oss om efterutdelningen på grundval av vår granskning. Vi har utfört 

granskningen enligt FARs rekommendation RevR 9 Revisorns övriga yttranden enligt 

aktiebolagslagen och aktiebolagsförordningen. Denna rekommendation kräver att vi planerar och 

utför granskningen för att uppnå rimlig säkerhet att styrelsens redogörelse inte innehåller 

väsentliga felaktigheter. Revisionsföretaget tillämpar ISQC 1 (International Standard on Quality 

Control) och har därmed ett allsidigt system för kvalitetskontroll vilket innefattar dokumenterade 

riktlinjer och rutiner avseende efterlevnad av yrkesetiska krav, standarder för yrkesutövningen och 

tillämpliga krav i lagar och andra författningar. 

Vi är oberoende i förhållande till Nederman Holding AB (publ) enligt god revisorssed i Sverige och 

har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Granskningen innefattar att genom olika åtgärder inhämta bevis om finansiell och annan 

information i styrelsens redogörelse och förslag. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, 

bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i redogörelsen och förslaget, 

vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de 

delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur styrelsen upprättar redogörelsen och 

förslaget i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till 

omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i den interna kontrollen. 

Granskningen omfattar också en utvärdering av ändamålsenligheten och rimligheten i styrelsens 

antaganden. Vi anser att de bevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för 

vårt uttalande. 

Uttalande 

Vi anser att redogörelsen är rättvisande och vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten i 

enlighet med styrelsens förslag. 

Övriga upplysningar 

Detta yttrande har endast till syfte att fullgöra det krav som uppställs i 18 kap. 6 § aktiebolagslagen 

och får inte användas för något annat ändamål. 

Göteborg den 30 juli 2021 

Ernst & Young AB 

_______________________ 

Staffan Landén 

Auktoriserad revisor 
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Detta dokument är digitalt signerat genom Penneo.com. Den digitala 
signeringsdatan i dokumentet är säkrad och validerad genom det datorgenererade 
hashvärdet hos det originella dokumentet. Dokumentet är låst och tidsstämplat 
med ett certifikat från en betrodd tredje part. All kryptografisk information är 
innesluten i denna PDF, för framtida validering om så krävs.

Hur man verifierar originaliteten hos dokumentet
Detta dokument är skyddat genom ett Adobe CDS certifikat. När du öppnar 

dokumentet i Adobe Reader bör du se att dokumentet är certifierat med Penneo e-
signature service <penneo@penneo.com> Detta garanterar att dokumentets 
innehåll inte har ändrats.

Du kan verifiera den kryptografiska informationen i dokumentet genom att 
använda Penneos validator, som finns på https://penneo.com/validate

Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Dokumentet är signerat genom Penneo™ för säker digital signering. 
Tecknarnas identitet har lagrats, och visas nedan.

"Med min signatur bekräftar jag innehållet och alla datum i detta dokumentet."

STAFFAN LANDÉN
Auktoriserad revisor
Serienummer: 19631113xxxx
IP: 94.234.xxx.xxx
2021-07-30 09:22:58Z
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