M AZ A R S

R91^i1919 Vttrande entigt 13 kap. 6 S och t4 kap. 8 g aktiebotagstagen
(2005:551) tiver styrelsens redogdrelse f6r visentliga hdndelser fcir
perioden 2020-03 -1 +- 2020-08 -Zz

Till styrelsen i Goldblue AB
org.nr 559078-0465

Vi har granskat styrelsens redogrirelse daterad ZO2O-08-27
Styre I se ns ansvar Jt)r redogdre lse n
Det Ar styrelsen som har ansvaret ltir att ta fram redog<irelsen enligt aktiebolagslagen och

ltir att det finns en sidan intem kontroll som s[zrelsen bedcimer n<idviindig ftii att kunna ta
fram redogdrelsen utan viisentliga felaktigheter, vare sig dessa beror pi oegentligheter
eller

pi

misstag.

Revisorns ansvnr

Vir

uppgift [r att uttala oss om styrelsens redogrirelse pi grundval av vir granskning. Vi
har utfbrt granskningen enligt FARs rekommendation RevRg Revisorns dvriga yttranden
enligl aktiebolagslagen och aktiebolagsfbrordningen. Denna rekommendation kraver att
vi liiljer yrkesetiska kav samt planerar och utltir granskningen ltir att uppn6 begriinsad
sekerhet att styrelsens redog<irelse inte innehiller viisentliga felaktigheter.
Revisionsftiretaget tillzimpar ISQC I (lnternational Standard on Quality Control) och har
diirmed ett allsidigt system ftr kvalitetskontroll vilket innefattar dokumenterade riktlinjer
och rutiner avseende efterlevnad av yrkesetiska krav, standarder ftir yrkesut0vningen och
till[mpliga krav i lagar och andra Ibrfattningar.

Vi iir oberoende i ftirhillande till Goldblue AB enligt god revisorssed i Sverige och har i
dvrigt fullgjort virt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Cranskningen innefattar att genom olika atgarder inhiimta bevis om finansiell och annan
information i styrelsens redogdrelse. Revisom viiljer vilka atgarder som ska utftiras, bland
annat genom att beddma riskerna Itir vasentliga felaktigheter i redogOrelsen, vare sig dessa
bero pi oegentligheter eller pi misstag. Vid denna riskbeddmning beaktar revisom de
delar av den interna kontrollen som iir relevanta ltir hur styrelsen upprattar redogtjrelsen i
syfte att utforma granskningsitgiirder som ?ir iindamilsenliga med hiinsyn till
omstandighetema, men inte i syfte att gdra ett uttalande om effektiviteten i den intema
kontrollen. Granskningen har begriinsats till oversiktlig analys av redogOrelsen och
underlag till denna samt ft)rfriLgningar hos bolagets personal. V6rt bestyrkande grundar
sig diirmed pi en begriinsad siikerhet jiimfiirt med en revision. Vi anser att de bevis vi har
inhamtat ar tillriickliga och iindamilsenliga som grund ftir virt uttalande.
Uttalande
Grundat pA vir granskning har det inte kommit fram nigra omst?indigheter som ger oss
anledning att anse att styrelsens redogdrelse inte avspeglar viisentliga hiindelser {tir
bofaget pi ett riittvisande siitt under perioden 2020-03-14 -2020-08-27. pft
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Ovriga upplysningar
Detta yttrande har endast till syfte att fullgdra det kav som uppstiills i l3 kap. 6 $ och
kap. 8 $ aktiebolagslagen och far inte anviindas ltr ntgot annat iindamil.
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Stockholm den 27 augusti 2020
Mazars AB

Olsson

Auktoriserad revisor
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