Revisorsyttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen (2005:551)
om bolagsstämmans riktlinjer avseende ersättningar till ledande
befattningshavare har följts
Till bolagsstämman i Kungsleden AB (publ), org nr 556545-1217

Vi har granskat om styrelsen och verkställande direktören för Kungsleden AB (publ) under år 2020
har följt de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som fastställts på
bolagsstämman den 23 april 2020 respektive bolagsstämman den 26 april 2019.

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att riktlinjerna följs och för den
interna kontroll som styrelsen och verkställande direktören bedömer är nödvändig för att tillse att
riktlinjerna följs.
Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att lämna ett yttrande, grundat på vår granskning, till bolagsstämman om huruvida
riktlinjerna har följts. Vi har utfört granskningen enligt FAR:s rekommendation RevR 8 Granskning
av ersättningar till ledande befattningshavare i aktiemarknadsbolag. Denna rekommendation kräver
att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför granskningen för att uppnå rimlig säkerhet att
bolagsstämmans riktlinjer i allt väsentligt följts. Revisionsföretaget tillämpar ISQC 1 (International
Standard on Quality Control) och har därmed ett allsidigt system för kvalitetskontroll vilket
innefattar dokumenterade riktlinjer och rutiner avseende efterlevnad av yrkesetiska krav,
standarder för yrkesutövningen och tillämpliga krav i lagar och andra författningar.
Vi är oberoende i förhållande till Kungsleden AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt
fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Granskningen har omfattat bolagets organisation för och dokumentation av ersättningsfrågor för
ledande befattningshavare, de nya beslut om ersättningar som fattats samt ett urval av de
utbetalningar som gjorts under räkenskapsåret till de ledande befattningshavarna. Revisorn väljer
vilka åtgärder som ska genomföras, bland annat genom att bedöma risken för att riktlinjerna inte i
allt väsentligt följts. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen
som är relevant för riktlinjernas efterlevnad i syfte att utforma granskningsåtgärder som är
ändamålsenliga med hänsyn till omständligheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om
effektiviteten i bolagets interna kontroll.
Vi anser att vår granskning ger oss rimlig grund för vårt uttalande nedan.
Uttalande
Vi anser att styrelsen och den verkställande direktören för Kungsleden AB (publ) under 2020 följt
de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som fastställdes på bolagsstämman den
23 april 2020 respektive bolagsstämman den 26 april 2019.
Stockholm den dag som framgår av vår elektroniska underskrift
Ernst & Young AB

Jonas Svensson
Auktoriserad revisor

A member firm of Ernst & Young Global Limited

Penneo dokumentnyckel: FCH33-NLZI8-QD6DB-A4NUN-EZHZY-YDPK0

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Dokumentet är signerat genom Penneo™ för säker digital signering.
Tecknarnas identitet har lagrats, och visas nedan.

"Med min signatur bekräftar jag innehållet och alla datum i detta dokumentet."

JONAS SVENSSON

Penneo dokumentnyckel: FCH33-NLZI8-QD6DB-A4NUN-EZHZY-YDPK0

Auktoriserad revisor
Serienummer: 19681130xxxx
IP: 155.4.xxx.xxx
2021-03-24 10:05:00Z

Detta dokument är digitalt signerat genom Penneo.com. Den digitala
signeringsdatan i dokumentet är säkrad och validerad genom det datorgenererade
hashvärdet hos det originella dokumentet. Dokumentet är låst och tidsstämplat
med ett certifikat från en betrodd tredje part. All kryptografisk information är
innesluten i denna PDF, för framtida validering om så krävs.
Hur man verifierar originaliteten hos dokumentet
Detta dokument är skyddat genom ett Adobe CDS certifikat. När du öppnar

dokumentet i Adobe Reader bör du se att dokumentet är certifierat med Penneo esignature service <penneo@penneo.com> Detta garanterar att dokumentets
innehåll inte har ändrats.
Du kan verifiera den kryptografiska informationen i dokumentet genom att
använda Penneos validator, som finns på https://penneo.com/validate

