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

bolagsstammans riktlinjer avseende ersSttningar till ledande

befattningshavare har foljts

Till bolagsstamman i Precise Biometrics AB (publ), org.nr 556545-6596'

Vi har granskat om styrelsen och verkstAllande direktoren fOr Precise Biometrics AB (publ) under 3r

2O2O har fOljt de riktlinjer fOr ersiittningar till ledande befattningshavare som laststiillts pE

bolagsstamman den 15 maj 2020 respektive bolagsstamman den 15 maj 2019.
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Det Ar styrelsen och verkstiillande direkt6ren som har ansvaret for att riktlinjerna roljs och for den

interna kontroll som styrelsen och verkstdllande direktoren bedomer er n0dvAndig f6r att tillse att

riktlinjerna fdljs.

iierilio//ls rnsvdr

VSrt ansvar ar att lamna ett yttrande, grundat p5 v3r granskning, till bolagsstAmman om huruvida

riktlinjerna har foljts. Vi har utfdrt granskningen enligt FAR:s rekommendation RevR 8 Granstnlng

av ersdttningar till ledande befattningshavare i vissa publika aktiebolag. Denna rekommendation

kraver att vi foljer yrkesetiska krav samt planerar och utfOr granskningen for att uppnS rimlig

sAkerhet att bolagsstammans riktlinjer i allt viisentligt fdl.its. Revisionsforetaget tillaimpar ISQC 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 yrkesut0vningen och tillAmpliga krav i lagar och andra fdrfattningar.

Vi ar oberoende i f0rh6llande till Precise Biometrics AB (publ) enligt god revisorssed i Sverige och
har i ovrigt fullgjort vSrt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Granskningen har omfattat bolagets organisation fdr och dokumentation av ers6ttningsfr6gor for
ledande befattningshavare, de nya beslut om ersattningar som fattats samt ett urval av de
utbetalningar som gjorts under rdkenskapsSret till de ledande befattningshavarna. Revisorn vdljer
vilka etgerder som ska genomforas, bland annat genom att bedoma risken for att riktlinjerna inte i

allt vaisentligt f6ljts. Vid denna riskbed6mninq beaktar revlsorn de delar av den interna kontrollen
som ar relevant for riktlinjernas efterlevnad i syfte att utforma g ranskn ing sStgdrder som 6r
iindamSlsenliga med hansyn till omstendigheterna, men inte i syfte att gora ett uttalande om
effektiviteten i bolagets interna kontroll.

Vi anser att viir granskning ger oss rimlig grund f6r v6rt uttalande nedan.

Uttalandt

Vi anser att styrelsen och den verkstdllande direktoren fdr Precise Biometrics AB (publ) under 2020
foljt de riktlinjer for ers6ttningar till ledande befattningshavaTe som faststiilldes pA bolagsstAmman

den 15 maj 2020 respektive bolagsstamman den 15 maj 2019.
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