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Revisorns yttrande enligt 12 kap. 7 § och 20 kap. 12 §
aktiebolagslagen (2005551) over styrelsens redogorelse for
vasentliga handelser for perioden 2018-03-30-2019-02-o6
Till bolagsstamman i Varenne AB, org.nr 556532-1022

Vi bar granskat styrelsens redog6relse daterad den 6 februari 2019.

Styrelsens ansvar for redogorelsen
Det ar styrelsen som bar ansvaret f6r att to fram redog6relsen enligt aktiebolagslagen och f6r att det firms en
sadan intern kontroll som styrelsen bed6mer nodvandig f6r att kunna to fram redog6relsen utan vasentliga
felaktigheter, vare sig dessa beror pa oegentligheter eller misstag.

Revisorns ansvar
Var uppgift ar att uttala oss om styrelsens redogorelse pa grundval av var granskning. Vi bar utfort granskningen
enligt FARs rekommendation RevR 9 Revisorns dvriga yttranden enligt aktiebolagslagen och
aktiebolagsfdrordningen. Denna rekommendation kraver att A planerar och utf6r granskningen for att uppna
begransad sakerhet att styrelsens redog6relse inte innehaller vasentliga felaktigheter. Revisionsf6retaget tillampar
ISQC 1(International Standard on Quality Control) och bar darmed ett allsidigt system f6r kvalitetskontroll vilket
innefattar dokumenterade riktlinjer och rutiner ayseende efterlevnad av yrkesetiska krav, standarder f6r
yrkesut6vningen och tillampliga krav i lagar och andra f6rfattningar.
Vi Ur oberoende i f6rhallande till Varenne AB enligt god revisorssed i Sverige och har i 6vrigt fullgjort vart
yrkesetiska ansvar enligt dessa kray.
Granskningen innefattar att genom olika atgarder inhamta bevis om finansiell och annan information i styrelsens
redogorelse. Revisorn valjer vilka atgarder som ska utforas, bland annat genom att bed6ma riskerna f6r vasentliga
felaktigheter i redog6relsen, vare sig dessa beror pa oegentligheter eller misstag. Vid derma riskbedomning
beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som ar relevanta for hur styrelsen upprattar redog6relsen i
syfte att utforma granskningsatgarder som ar andamalsenliga med hansyn till omstandigheterna, men inte i syfte
att g6ra ett uttalande om effektiviteten i den interna kontrollen. Granskningen bar begransats till 6versiktlig
analys av redogorelsen och underlag till derma samt f6rfragningar hos bolagets personal. Vart bestyrkande
grundar sig darmed pa en begransad sakerhet jamfort med en revision. Vi anser att de bevis A bar inhamtat ar
tillrackliga och andamalsenliga som grund for Art uttalande.

Uttalande
Grundat pa var granskning bar det inte kommit fram nagra omstandigheter som ger oss anledning att anse att
styrelsens redogorelse inte ayspeglar vasentliga handelser f6r bolaget pa ett rattvisande salt under perioden 2o1803-30-2019-02-o6.

Ovriga upplysningar
Detta yttrande bar endast till syfte att fullgora det krav som uppstalls i 12 kap. 7 § samt 20 kap. 12 §
aktiebolagslagen och far inte anvandas for nagot annat andamal.
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