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Revisorsyttrande enligt 8 kap. 54 S aktiebolagslagen (zooS:SSt) om huruvida
flrsstimmans riktlinjer om ers[ttningar till ledande befattningshavare har ftiljts
Till flrsstlmman i Stockwik FiirvaltningAB (publ), org.nr 556294-7845
Vi har granskat om styrelsen och verkstdllande direktriren frir Stockwik Frirvaltning AB (publ) under ir zor3 har
fiiljt de riktlinjer fiir ersdttningar till ledande befattningshavare som faststdllts pfl flrsstlmman den z5 april
2013.
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Det dr styrelsen och verkstd,llande direktiiren som har ansvaret fiir att riktlinjerna fiiljs och fijr den interna
kontroll som styrelsen och verkstdllande direktriren bedijmer dr ntidvdndig fiir att tillse att riktlinjerna ftiljs.
Reuisorns ansuar

Vflrt ansvar 1r att ldmna ett yttrande, grundat pfl vir granskning, till flrsstdmman om huruvida riktlinjerna har
fdljts. Vi har utfijrt granskningen enligt Fars rekommendation RevR 8 Granskning au ersiittningar tiII ledande
befottningshauere i aktiemarknadsbolag. Denna rekommendation krdver att vi friljer yrkesetiska krav samt
planerar och utf<ir granskningen fiir att uppni rimlig sdkerhet att irsstdmmans riktlinjer i allt vdsentligt friljts.
Granskningen har omfattat bolagets organisation fiir och dokumentation av ersittningsfrflgor frir ledande
befattningshavare, de nya beslut om ersdttningar som fattats samt ett urval av de utbetalningar som giorts under
rhkenskapsnret till de ledande befattningshavarna. Revisorn viiljer vilka &tgdrder som ska genomfciras, bland
annat genom att bediima risken fiir att riktlinjerna inte i allt vdsentligt fdljts. Vid denna riskbedijmning beaktar
revisorn de delar av den interna kontrollen som [r relevant fiir riktlinjernas efterlermad i syfte att utforma
granskningsitglrder som hr dndamfllsenliga med hdnsyn till omstdndigheterna, men inte i syfte att gcira ett
uttalande om effektiviteten i bolagets interna kontroll.

Vi anser att

vir granskning ger oss rimlig grund frir vflrt uttalande nedan.

Uttalande
Vi anser att styrelsen och den verkstlllande direktciren fiir Stockwik Fcirvaltning AB (publ) under zor3 fiiljt de
riktlinjer ftjr ersdttningar till ledande befattningshavare som faststdlldes pfl flrsstdmman den z5 april zo13.
Stockholm den z april zor4
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