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Revisorsyttrande enligt B kap. 54 $ aktiebolagslagen
(zooS:SSr) om huruvida flrsstdmmans riktlinjer om
ers[ttningar till ledande befattningshavare har friljts
Till arsstemman i Balco Group AB (publ), org.nr 556821-2319

Vi har granskat om styrelsen och verkstelbnde direktoren f6r Balco Group AB (publ) under er 2020
har foljt de riktlinjer fdr ersettningar till ledande befattningshavare som faststallts pe arsstemman den
21 maj 2019 respektive arsst5mman den 17 juni 2020.

Styrelsens och verkstallande direktdrens ansvar
Det er styrelsen och verkstelhnde direkldren som har ansvaret fdr att riktlinje.na f6ljs och fOr den
interna konholl som styrelsen och verkslallande djrektdren beddmer er nddvandig f6r att tillse att
riktlinjerna f0ljs.

Revisorns ansvar
Vert ansvar er at lamna ett yttrande,

grundat pa var granskning, till ersstamman om huruvida
riktlinjerna har fdljts Vi har utfOrt granskningen enligt FARS rekommendation RevR 8 Grarskn,rg ay
erseftningar till ledande befaftningshavarc i vissa publika aktiebolag. Denna rekommendation krever
att vi foljer yrkesetiska krav samt planerar och utfijr granskningen for att uppn6 rimlig sakerhet att
arsstemmans .iktlinjer i alI vasentligt foljts. Revisionsfdretaget tilEmpar ISQC 1 (lnternational
Standard on Quality Control) och har darmed ett allsidigt system for kvalitetskontroll vilket annefattar
dokumenterade riktlinjer och rutiner avseende efterlevnad av yrkesetiska krav, standarder fdr
yrkesutdvningen och lillampliga krav i lagar och andra fOrfattningar.
Vi er oberoende i fdrhelbnde till Balco Group AB (publ) enligt god revisorssed i Sverige och har i Ovrigt
fullgjort vart yrkesetiska ansvar enliot dessa krav.
Granskningen har omfattat bolagets organisation fdr och dokumenlation av erseftningsfragor fdr
ledande befattningshavare, de nya beslut om ersatningar som tattats samt ett urval av de
utbetalningar som gjorts under rakenskapsaret tillde ledande befattningshavarna. Revisorn vdljervilka
atgarder som ska genomftiras, bland annat genom att beddma risken for att rikllinjerna inte i allt
vdsentligt fOljts. Vid denna riskbeddmning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som er
relevant f6r riktlinjernas efterlevnad i syfte att utforma granskningsatgerder som ar andamalsenliga
med hensyn trll omsundigheterna, men inte isyfte att gora etl uttalande om effektiviteten i bolagets
rnterna konkoll.

Vi anser att var granskning ger oss rimlig grund for vert utlalande nedan.

Uttalande
Vi anser att styrelsen och den verkstallande direktdren fdr Balco croup AB (publ) under 2020 fdljt de
riktlinjer fdr ersettningar till ledande befattningshavare som faststalldes pa arsstamman den 21 maj
2019 respektive a.sstamman den '17 juni 2020.
JOnkoping den 1 april 2021
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