
Revisorns yttranden

a) entigt 20 kap- 8 $ andra stycket aktiebolagslagen om huruvida bolagsståimman i Real Holding
i Sverige AB (publ) den 1.3 oktober 2017 bör besluta enligt färslaget om minskning av
aktiekapitalet genom inlösen av preferensaktier/återbetalning till preferensaktieägarena; och

b) enligt 20 kap. 14 $ aktiebolagslagen över styrelsens i Real Holding i Sverige AB (publ)
redogörelse med uppgifter som särskilda inlösenvillkor, m.m.

Jaghat granskat styrelsans ftir Real Holding i Sverige AB (publ), org.rir 556865-16g0 redogörelse
enligt 20 kap. 8 $ och 20 kap- 13 $ tredje och fiärde stycket aktiebolagslagen daterad den29 september
2017. Mot bakgrund av detta fär jag,järnlikt 20 kap. g g andra stycket och 20 kap. 14 g

aktiebolagsiagen anftira friljande.

Styrelsens ansvar lär färeslaget respektive redogörelsen

Det åir styreisen som har ansvaret fiir att ta fram fürslaget om minskningen av aktiekapitalet och
redogörelsen med särskilda inlösenvillkor, m.m. eniigt aktiebolagslagen och fijr att det finns en sådan
intern kontroll som styrelsen bedömer nödvåindig ftir att kunna ta fram ftirslaget och redogörelsen utan
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Revisorns ansvar

Min uppgift är att uttala mig om minskning av aktiekapitalet och om särskilda lösenvillkor, m.m. på
grundval av min granskning. Jaghar utfürt granskningen enligt FARs rekommendation RevR 9
Revisorns övriga yttranden enligt aktíebolagslagen och aktiebolagsfiirordningen.Denna
rekommendation kräver att jag friljer yrkesetiska krav samt planerar och utftir granskningen ftir att
uppnå rimlig säkerhet att styrelsens fürslag och redogörelse inte innehåller väsentliga felaktigheter.

Granskningen innefattar att genom olika åtgärder inhåimta bevis om finansiell och annan information i
styrelsens florslag och redogörelse. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utftiras, bland annat genom
att bedöma riskerna ftir väsentliga felaktigheter i fürslaget och redogörelsen, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller på fel. Vid den¡ra riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna
kontrollen som är relevanta ftir hur styrelsen upprättar frirslaget och redogörelsen i syfte att utforma
granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att
göra ett uttalande om effektiviteten i den intema kontrollen. Granskningen omfattar också en
utvärdering av ändamålsenligheten i styrelsens antaganden. Jag anser att de bevis j aghar inhämtat åir
tillräckliga och ändamålsenliga som grund ftir mina uttalanden.

Uttalanden

Jag tillstyrker styrelsens ftirslag om minskning av aktiekapitalet genom inlösen av
preferensaktier/återbetalning till preferensaktieägarena som anges i punkt 9 i kallelsen till den
extra bolagsstämman den 13 oktober 2017.

Jag anser att de åtgärder som vidtas och som medför att varken bolagets bundna egna kapital
eller dess aktiekapital minskar är ändamålsenliga och att de bedömningar som har gjorts om
effekterna av dessa åtgärder är riktiga.



Ovriga upplysningar

Detta yttrande har endast till syfte att ñrllgöra de krav som uppställs i 20 kap. 8 $ andra stycket och 20
kap. 14 $ aktiebolagslagen och får inte användas für något annat ändamåI.

den septernber 2017

revlsor



RevÍsorns yttrande enligt 13 kap. 6 $ 4 p, 14 kap. S $ 4 p och 20 kap. 12 $ 4 p aktiebolagslagen
över styrelsens ftir Real Holding i Sverige AB (publ) redogörelse für väsentliga händelser

Jaghar granskat styrelsens for Real Holding i Sverige AB þubl), org.nr 556865-1680 redogörelse for
väsentligahändelserenligt13kap.6$3p, 14kap.8$3poch20kap. 12$3paktiebolagslagen
daterad den29 september 2017.}llot bakgrund av detta fär jag,jämlikt 13 kap. 6 $ 4 p, 14 kap. S $ 4 p
och 20 kap. 12 g 4 p aktiebolagslagen anfcira foljande.

Styrelsens ansvar für redogörelsen

Det åir styrelsen som har arisvaret ftjr att ta fram redogörelsen enligt aktiebolagslagen och für att det
finns en sådan intern kontroll som st¡nelsen bedömer nödvändig ftir att kunna ta fram redogörelsen
utan väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Revisorns ansvar

Min uppgift är attuttala mig om styrelsens redogörelse på grundval av min granskning. Jag har utftirt
granskningen enligt FARs rekommendation RevR 9 Revisorns övriga yttranden enligt
aktiebolagslagen och øktiebolagsfiirordningen. Denna rekommendation kräver att jag följer
yrkesetiska krav samt planerar och utfrir granskningen för att uppnå rirnlig säkerhet att styrelsens
redogörelse inte innehåller väsentliga felaktigheter.

Granskningen innefattar att genom olika åtgärder inhämta bevis om finansiell och annan information i
styrelsens redogörelse. Revisom väljer vilka åtgåirder som ska utftiras, bland annat genom att bedöma
riskerna ftir väsentliga felaktigheter i redogörelsen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.
Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta für hur
styrelsen upprättar redogörelsen i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med
hänsyn till omständighetema, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i den interna
kontrollen. Granskningen omfattar också en utvärdering av ?indamålsenligheten i styrelsens
antaganden. Jag anser att de bevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund fi)r
mina uttalanden.

Uttalande

Jaghar inget att invända mot styrelsens redogörelse fiir händelser av väsentlig betydelse für bolagets
ställning vilka har inträffat efter det att den senaste årsredovisningen lämnades. Grundat på min
granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger mig anledning att anse att
styrelsens redogörelse inte avspeglar väsentliga händelser für bolaget på ett rättvisande sätt.

Övriga upplysningar

Dettayttrandeharendasttillsyfteattfullgöradetkravsomuppställsi13kap.6$4p, 14kap.8$4p
och20 kap. 12 $ 4 p aktiebolagslagen och fär inte användas ftir något annat ändamål.

29 september 2017

Johan Kaij revlsor


