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Revisorsyttrande enligt 8 kap. 54 S aktiebolagslagen
(zoog:55r) om huruvida flrssttimmans riktlinjer om
ersflttningar till ledande befattningshavare har fiiljts
Till Srsst?imman i Svensk-Danska Broftirbindelsen SVEDAB AB, org.nr 5s64gz-9o83

Vi har granskat om styrelsen och verkst[llande direkttiren ftir Svensk-Danska Bro{tirbindelsen SVEDAB AB under
ir zorg har ftiljt de riktlinjer ftir ersittningar till ledande befattningshavare som faststiillts pl lrsstdmman den 19
april zor8 respektive &rsstdmman den z6 april zo19.

Styrelsens och uerksttillande direktiirens ansuar

Det dr styrelsen och verkstillande direkttiren som har ansvaret ftir att riktlinjerna {iiljs och ftir den interna
kontroll som styrelsen och verkstillande direkttiren bedtimer iir ntidv[ndig ftir att tillse att riktlinjerna ftiljs.

Reuisorns ansuar

V&rt ansvar dr att ldmna ett yttrande, grundat pi vlr granskning, till Srsstlmman om huruvida rilitlinjerna har
fitljts. Vi har utfcirt granskningen enligt feRs rekommendation RevR 8 Granskning ao ersiittningar till ledqnde
befattningshauare i aktiemarknqdsbolag. Denna rekommendation krdver att vi ftiljer yrkesetiska krav samt
planerar och utftir granskningen ftir att uppnfl rimlig s?ikerhet att &rsstimmans riktlinjer i allt vdsentligt firljts.

Revisionsfdretaget till?impar ISQC 1 (International Standard on Quality Conhol) och har diirmed ett

allsidigt system for kvalitetskontroll vilket innefattar dokumenterade riktlinjer och rutiner avseende

efterlevnad av yrkesetiska krav, standarder for yrkesutovningen och tilliimpliga krav i lagar och andra

fi)rfattningar.

Vi [r oberoende i ftirh8llande till Svensk-Danska Bro{tirbindelsen SVEDAB AB enligt god revisorssed i Sverige och
har i tiwigt fullgjoft v&ft yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Granskningen har omfattat bolagets organisation fiir och dokumentation av ers[ttningsfr&gor ftir ledande
befattningshavare, de nya beslut om ersdttningar som fattats samt ett urval av de utbetalningar som giorts under
rdkenskaps&ret till de ledande befattningshavarna. Revisorn viljervilka ltglrder som ska genomftiras, bland
annat genom att bedtima risken ftir att riktlinjerna inte i allt vlsentligt fiiljts. Vid denna riskbedtimning beaktar
revisorn de delar av den interna kontrollen som [r relevant ftir riktlinjernas efterlevnad i syfte att utforma
granskningsltglrder som [r iindam&lsenliga med h[nsyn till omstiindigheterna, men inte i syfte att gtira ett
uttalande om effektiviteten i bolagets interna kontroll.

Vi anser att vir granskning ger oss rimlig grund ftir vflrt uttalande nedan.

Uttalande

Vi anser att styrelsen och den verkstdllande direkttiren ftir Svensk-Danska Broftirbindelsen SVEDAB AB under
zorg ftiljt de riktlinjer ftir ersdttningar till ledande befattningshavare som faststilldes pt Srsstlmman den 19 april
zor8 respektive lrsstdmman den z6 april zor9.
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