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

Till bolagsst ämman i Net light Consulting AB (publ), org.nr 556575-6227
Vi har granskat st yrelsens redogörelse och förslag daterade 23 okt ober 2020.

Revisorns ansvar
Vår uppgift är at t ut t ala oss om eft erut delningen på grundval av vår granskning. Vi har ut fört
granskningen enligt FARs rekommendat ion RevR 9 Revisorns övriga yttranden enligt
aktiebolagslagen och aktiebolagsförordningen. Denna rekommendat ion kräver at t vi planerar och
ut för granskningen för at t uppnå rimlig säkerhet at t st yrelsens redogörelse int e innehåller
väsent liga felaktighet er. Revisionsföret aget t illämpar ISQC 1 (Int ernat ional St andard on Qualit y
Cont rol) och har därmed et t allsidigt syst em för kvalitet skont roll vilket innefat t ar dokument erade
rikt linjer och rut iner avseende eft erlevnad av yrkeset iska krav, standarder för yrkesut övningen och
t illämpliga krav i lagar och andra förfat t ningar.

Vi är oberoende i förhållande till Netlight Consult ing AB (publ) enligt god revisorssed i Sverige och
har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Granskningen innefat t ar at t genom olika åt gärder inhämt a bevis om finansiell och annan
information i st yrelsens redogörelse och förslag. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska ut föras,
bland annat genom att bedöma riskerna för väsent liga felakt ighet er i redogörelsen och förslaget ,
vare sig dessa beror på oegent lighet er eller misst ag. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de
delar av den int erna kont rollen som är relevant a för hur st yrelsen upprät t ar redogörelsen och
förslaget i syft e at t ut forma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn t ill
omständighet erna, men int e i syfte att göra et t utt alande om effekt ivit et en i den int erna kont rollen.
Granskningen omfatt ar också en ut värdering av ändamålsenligheten och rimlighet en i st yrelsens
ant aganden. Vi anser at t de bevis vi har inhämt at är t illräckliga och ändamålsenliga som grund för
vårt utt alande.
Uttalande
Vi anser at t redogörelsen är rät tvisande och vi t illst yrker at t bolagsst ämman disponerar vinst en i
enlighet med st yrelsens förslag.
Övriga upplysningar
Det t a ytt rande har endast t ill syft e at t fullgöra det krav som uppst älls i 18 kap. 6 § akt iebolagslagen
och får int e användas för något annat ändamål.
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Styrelsens ansvar för redogörelsen och förslaget
Det är st yrelsen som har ansvaret för at t t a fram redogörelsen och förslaget enligt akt iebolagslagen
och för at t det finns en sådan int ern kont roll som st yrelsen bedömer nödvändig för at t kunna t a
fram redogörelsen och förslaget utan väsentliga felakt igheter, vare sig dessa beror på
oegent lighet er eller misst ag.

St ockholm den 26 okt ober 2020
Ernst & Young AB

Penneo dokumentnyckel: ZZGO1-7DH6T-UQEQD-G2XUU-8B5YC-OIYGB

Beat a Lihammar
Aukt oriserad revisor
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"Med min signatur bekräftar jag innehållet och alla datum i detta dokumentet."

Beata Lihammar
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