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Revisorsyttrande enligt 13 kap. 8 § aktiebolagslagen (2005:551)över styreisens
redogörelse för apportegendomen
Till bolagsstämman i GWS Production AB (publ), org. nr 556776-4674.
Jag har granskat styreisens redogörelse med auseende på apportegendom daterad 2016-01-06.
Styreisens ansvar för redogörelsen
Det är styreisen som har ansvaret för att ta fram redogörelsen enligt aktiebolagslagen och för att
det finns en sådan intern kontroll som styreisen bedömer nödvändig för att kunna ta fram redogörelsen utan väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fei.
Revisorns ansvar
Min uppgift är att uttala mig om apportegendom på grundval av min granskning. Jag har utfört
granskningen enligt FARS rekommendation RevR 9 Revisorns övriga yttranden enligt aktiebolagslagen och aktiebolagsförordningen. Denne rekommendation kräver att jag följer yrkesetiske krav samt
planerer och utför granskningen för att uppnå rimlig säkerhet att styreisens redogörelse finte innehåller väsentliga felaktigheter.
Granskningen innefatter att genom olika åtgärder inhämta bevis om finansiell och annan information i styreisens redogörelse. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att
bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i redogörelsen, vare sig dessa beror på oegentligheter
eller på fei. Vid denne riskbedömning beakter revisorn de delar av den finterna kontrollen som är
relevante för hur styreisen upprättar redogörelsen i syfte att utforma granskningsåtgärder som är
ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men finte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten iden finterna kontrollen. Granskningen omfattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de värderingsmetoder som har använts och rimligheten i styreisens antiganden. Jag anser
att de bevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som Brund för mitt uttalande.
Övriga upplysningar
Som framgår av styreisens redogörelse består apportegendomen av 51 aktier i Travelogix Limited,
org. nr 07666254. Vidare framgår att utöver nyemitterade aktier i bolaget utgår kontant ersättning
med 30 000 GBP. Som likeledes framgår av redogörelsen har styreisen fastställt apportegendomens värde med stöd av en inom bolaget internt framtapen värdering som baserats på Travelogix
Limiteds omsättning och resultat samt bedömd framtida intjäningsförmåga. Vi vill härvidlag särskilt
erinra om de särskilda värderingssvårigheter att uppskatta värdet på apportegendomen, som beror
på att det åsatta värdet på apportegendomen baseras på en helhetsbedömning av dess historiske
och framtida bedömda intjäningsförmåga. Det faktiske värdet kan skilja sig markant från den nu
aktuelle värderingen.
Styreisens uppfattning -med stöd av ovan angivne värderingsmetod - är att aktjerna i Travelogix
Limiteds kan tas upp i Bolagets balansräkning (inklusive den kontante delen av köpeskillingen) till
2 547 200 kronor. Den del av apportegendomens värde som är hänförlig till emissionen har således
åsatts ett värde om 2 163 200 kronor, baserat på GWS Production AB:s aktiekurs (motsvarande
den volymviktade genomsnittskursen under 10 handelsdagar före den 18 december 2015) vilken
anges i styreisens redogörelse, men med beaktande av att detta värde kan komma att ändras fram
till den så kallede transaktionstidpunkten, när apportegendomen tillträdes.
Som framgår av styreisens redogörelse är det även styreisens bedömning att apportegendomen kan
antas bli till nytta för Bolagets verksamhet samt att Apportegendomen finte har tagits upp till ett
högre värde än det verkliga värdet för Bolaget.
Detta yttrande har enlast till syfte att fullgöra det krav som uppställs i 13 kap. 8 § aktiebolagslagen
och får finte användas för något annat ändamål.
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Uttalande
Jag anser att
—
—

apportegendomen är eller kan antas bli till nytta för bolagets verksamhet, och
apportegendomen istyreisens redogörelse finte har tagits upp till högre värde än det verkliga
värdet för bøjaget.
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