
Revisorsyttrande enligt 13 kap. 8 § aktiebolagslagen (2005:551) över 

förslagsställarens redogörelse för apportegendomen 

Till bolagsstämman i Klaria Pharma Holding AB (publ), org nr 556959-2917, ”Bolaget”. 

Jag har granskat förslagsställarens redogörelse med avseende på apportegendom daterad 27 mars 

2017. 

Förslagsställarens ansvar för redogörelsen 

Det är förslagsställaren som har ansvaret för att ta fram redogörelsen enligt aktiebolagslagen 

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. Denna rekommendation kräver att jag följer yrkesetiska krav samt 

planerar och utför granskningen för att uppnå rimlig säkerhet att förslagsställarens redogörelse inte 

innehåller väsentliga felaktigheter. 

Granskningen innefattar att genom olika åtgärder, inhämta bevis om finansiell och annan 

information i förslagsställarens redogörelse. Revisorn väljer vilka åtgärder som skall utföras, bland 

annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i redogörelsen, vare sig dessa beror på 

oegentligheter eller på fel. Granskningen omfattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i den 

värderingsmetod som har använts och rimligheten i förslagsställarens antagande. Jag anser att de 

bevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mitt uttalande. 

Uttalande 

Jag anser att 

- apportegendomen är eller kan antas bli till nytta för bolagets verksamhet, och 

- apportegendomen i förslagsställarens redogörelse inte har tagits upp till ett högre värde än 

det verkliga värdet för bolaget.  

Övriga upplysningar 

Som framgår av förslagsställarens redogörelse består apportegendomen av 2.250 aktier i 

dotterdotterbolaget FFT Pharmaceuticals AB. Som likaledes framgår av redogörelsen har 

förslagsställaren fastställt apportegendomens värde till 5.004.000 kr vilket motsvarar det värde som 

de förfallna teckningsrätterna i Bolaget minst hade innan de förföll utan att tecknas. Det slutliga 

värdet bestäms dock av bokföringsmässiga regler. 

Detta yttrande har endast till syfte att fullgöra det krav som uppställs i 13 kap 8 § aktiebolagslagen 

och får inte användas för något annat ändamål. 

Stockholm den 5 april 2017 

 

 

Hans Brorsson 

Auktoriserad revisor 


