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Revosorsyttrande enligt ~ kap. 54 § aktiebolagslagen (2005:551)
orri hur~vida årsst~mrnans riktiinjer om ers~ttni~gar till ledande
befattningshavare har foljts
Till årsst~mman i Allenex AB, org.nr. 556543-6127

Vi har granskat om styreisen och verkst~llande direktoren for Allenex AB under
råkenskapsåret 2012 har foljt de riktlinjer for ers~ttningar till ledande befattningshavare
som faststållts på årsst~mman den 10 maj 2011 respektive årsst~mman den 8 maj 2012.
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Det ~r styreisen och verkstållande Birektoren som har ansvaret for att riktlinjerna foljs och
for den finterna kontroll som styreisen och verkstållande Birektoren bedomer ~r nodv~ndig
for att tilise att riktlinjerna foljs.
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Vårt ansvar år att I~mna ett yttrande, grundat på vår granskning, till årsståmman om
huruvida riktlinjerna har foljts. Vi har utfort granskningen enligt FAR:s rekommendation
RevR 8 Granskning av ersåttningar till ledande befattningshavare i aktiemarknadsbolag.
Denna rekommendation krever att vi foljer yrkesetiska krav samt planerar och utfor
granskningen for att uppnå rimlig s~kerhet att årsst~mmans riktiinjer i alit våsentligt foljts.
Granskningen har omfattat bolagets organisation for och dokumentation av ers~ttningsfrågor for ledande befattningshavare, de nya beslut om ers~ttningar som fattats samt ett
urval av de utbetalningar som gjorts under råkenskapsåret till de ledande befattningshavarna. Revisorn viljer vilka åtg~rder som ska genomforas, bland annat genom att bedoma risken for att riktlinjerna finte i alit v~sentligt foljts. Vid Benna riskbedomning beaktar
revisorn de delar av den finterna kontrollen som år relevant for riktlinjernas efterlevnad i
syfte att utforma granskningsåtgårder som ~r åndamålsenliga med hensyn till omst~ndligheterna, men finte i syfte att Bora ett uttalande om effektiviteten i bolagets finterna
kontroll.
Vi anser att vår granskning Ber oss rimlig Brund for vårt uttalande nedan.
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Vi anser att styreisen och den verkst~llande Birektoren for Allenex AB under
r~kenskapsåret 2012 foljt de giktlinjer for ers~ttningar till ledande befattningshavare som
fastst~lldes på årsståmman den 10 maj 2011 respektive årsståmman den 8 maj 2012.
Stockholm den
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