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Revisorsyttrande enligt 8 kap. 54 g aktiebolagslagen (2005:551) om

bolagsstdmmans

riktlinjer avseende ersittningar

till

ledande

befattningshavare har f6ljts
Till bolagsstiimman i Precise Biometrics AB (publ), org.nr 556545-6595.

Vi har granskat om styrelsen och verkst6llande direktdren for Precise Biometrics AB (publ) under er

2019 har foljt de riktlinjer for ersettningar till ledande befattningshavare som faststellts
bolagsstemman den 15 maj 2019 respektive bolagsst6mman den 16 maj 2018.

pa

Styrelsens och verkstellande direktaitens ansvat
Det 6r styrelsen och verkstellande direkt6ren som har ansvaret 16r att riktlinjerna fdl,s och f0r den
interna kontroll som styrelsen och verkstdllande direktoren beddmer ar nodviindig fdr att tillse att
riktlinjerna foljs.

F3yasorirs.ansy;)r
VSrt ansvar 6r att l6mna ett yttrande, grundat p6 v5r granskning,

till bolagsstemman om huruvida
riktlinjerna har foljts. Vi har utIort qranskningen enligt FAR:s rekommendation RevR 8 Granskning
av ersdttninqar till ledande befattninqshavare i aktiemarknadsbolag. Denna rekommendation krever
att vi foljer yrkesetiska krav samt planerar och utfdr granskningen fdr att uppnA rimlig sekerhet att
bolagsstammans riktlinjer i allt vesentligt foljts. Revisionsforetaget tillampar ISOC 1 (lnternational
Standard on Quality Control) och har dArmed ett allsidigt system for kvalitetskontroll vilket
innefattar dokumenterade riktlinjer och rutiner avseende efterlevnad av yrkesetiska krav,
standarder for yrkesutdvningen och tilliimpliga krav i lagar och andra fdrfattningar.
Vi er oberoende if6rhellande till Precise Biometrics AB (publ) enligt god revisorssed isverige och
har i6vrigt fullgjort vArt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Granskningen har omfattat bolagets organisation fdr och dokumentation av ersAttningslrAgor for
ledande befattningshavare, de nya beslut om ersAttningar som lattats samt ett urval av de
utbetalningar som gjorts under rdkenskaps,Sret till de ledande befatt n ing shava rna. Revisorn veljer
vilka atg6rder som ska genomfdras, bland annat genom att bedoma risken fdr att riktlinjerna inte i
allt vAsentligt fdl.its. Vid denna riskbedomning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen

som

6r relevant for riktlinjernas efterlevnad i syfte att utforma granskningsatgarder som 6r
till omstandigheterna, men inte i syfte att gdra ett uttalande om

dndamSlsenliga med hansyn

effektiviteten i bolagets interna kontroll.
Vi anser att vBr granskning ger oss rimlig grund for vSrt uttalande nedan.

Uttalande
Vi anser att styrelsen och den verkstAllande direkt0ren for Precise Biometrics AB (publ) under 2019

fdljt de riktlinjer fdr ersattningar till ledande belattningshavare som laststAlldes pe bolagsstamman
den 15 maj 2019 respektive bolagsstdmman den 15 maj 2018.
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