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Revisorns yttrande enligt 18 kap. 6 5 aktiebolagslagen (2005:551) iiver styrelsens redogtirelse
och fdrslag vid efterutdelning
Till bolagsstemman i New Wave Group AB (publ), or9.nr 556350-0916, ("Bolaget")
Vi har granskat styrelsens redogdrelse och lorslag daterade 30 september 2021.

Styrelsens ansvar f0r redog6relsen och fOrslaget
Det 6r styrelsen som har ansvaret for att ta fram redogOrelsen och forslaget enligt aktiebolagslagen
och rdr att det finns en s8dan intern kontroll som styrelsen bedcjmer nddviindig fdr att kunna ta
fram redogOrelsen och fdrslaget utan vdsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror p6
oegentligheter eller misstag.
Revisorns ansvar
VAr uppgift ar att uttala oss om efterutdeln in gen pi grundval av ver granskning. Vi har utfort
granskningen enligt FARs rekommendation RevR 9 Reyisorns dvriqa yttranden enligt
aktiebolagslagen och aktiebolagsforordningen. Denna rekommendation krAver att vi planerar och
utfor granskningen Idr att uppnA rimlig sekerhet att styrelsens redogdrelse inte innehAller
vesentliga felaktigheter. Revisionsfdretaget tillampar ISQC 1(lnternational Standard on Quality
Control) och har dArmed ett allsidigt system fdr kvalitetskontroll vilket innefattar dokumenterade
riktlinjer och rutiner avseende elterlevnad av yrkesetiska krav, standarder for yrkesutdvningen och
tillempliga krav i lagar och andra fdrfattningar. Vi 5r oberoende ifdrh6llande till Bolaget enligt god
revisorssed i Sverige och har idvrigt lullgjort vert yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Granskningen innefattar att genom olika ,etgArder inhemta bevis om Iinansiell och annan
information istyrelsens redogdrelse och fdrslag. Revisorn vAljer vilka 6tgerder som ska utfdras,
bland annat genom att beddma riskerna fOr v6sentliga felaktigheter iredogdrelsen och fdrslaget,
vare sig dessa beror pe oegentligheter eller misstag. Vid denna rlskbeddmning beaktar revisorn de
delar av den interna kontrollen som er relevanta fdr hur styrelsen upprittar redogorelsen och
fOrslaget i syfte att utforma gra nskn ings8tgarde r som 6r SndamSlsenliga med hensyn till
omstd n digheterna, men inte i syfte att g6ra ett uttalande om effektiviteten iden interna kontrollen
Granskninqen omfattar ockse en utv5rdering av 6ndamelsenligheten och rimligheten istyrelsens
antaganden. Vi anser att de bevis vi har inhamtat ar tillrackliga och SndamSlsenliga som grund for
vErt uttalande.

Uttalande
Vi anser att redogdrelsen dr rettvisande och vi tillstyrker att bolagsstamman disponerar vinsten

i

enlighet med styrelsens fdrslag.

6vriga upplysningar
Detta yttrande har endast till syfte att fullgtira det krav som uppstells i 18 kap. 6 g akt iebo lagslagen
och fAr inte anvendas f6r negot annat endam8l.
Gdteborg den 19 oktober 2021
Ernst & Young AB
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