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Revisionsberät telse
Till bolagsstämman i Wise Group AB (publ), org nr 556686-3576

Rapport  om årsredovisningen och koncernredovisningen
Uttalanden

Vi har ut fört en revision av årsredovisningen och
koncernredovisningen för Wise Group AB (publ) för
räkenskapsåret  2021-01-01 – 2021-12-31 med undantag för
bolagsstyrningsrapporten och hållbarhetsrapporten på
sidorna 50-59 respekt ive 40-46. Bolagets årsredovisning och
koncernredovisning ingår på sidorna 3-5, 12-37, 40-46 och
50-99 i det ta dokument.

Enligt  vår uppfat tning har årsredovisningen upprät tats i
enlighet  med årsredovisningslagen och ger en i alla väsent liga
avseenden rät tvisande bild av moderbolagets f inansiella
ställning per den 31 december 2021 och av dess f inansiella
resultat  och kassaf löde för året enligt  årsredovisningslagen.
Koncernredovisningen har upprät tats i enlighet  med årsredo-
visningslagen och ger en i alla väsent liga avseenden
rätt visande bild av koncernens f inansiella ställning per 31
december 2021 och av dess f inansiella resultat  och kassaflöde
för året  enligt Internat ional Financial Report ing Standards
(IFRS), så som de antagits av EU, och årsredovisningslagen.
Våra ut talanden omfat tar inte bolagsstyrningsrapporten och
hållbarhetsrapporten på sidorna 50-59 respekt ive 40-46.
Förvaltningsberät telsen är förenlig med årsredovisningens och
koncernredovisningens övriga delar.

Vi t illstyrker därför at t  bolagsstämman fastställer resultat-
räkningen och balansräkningen för moderbolaget  och
koncernen.

Våra ut talanden i denna rapport om årsredovisningen och
koncernredovisningen är förenliga med innehållet  i den komp-
let terande rapport som har överlämnat s t ill moderbolagets
revisionsutskott  i enlighet med Revisorsförordningens
(537/2014) art ikel 11.

Grund för uttalanden

Vi har ut fört  revisionen enligt  Internat ional Standards on
Audit ing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar
enligt  dessa standarder beskrivs närmare i avsnit tet Revisorns
ansvar. Vi är oberoende i förhållande t ill moderbolaget  och
koncernen enligt  god revisorssed i Sverige och har i övrigt
fullgjort vårt  yrkeset iska ansvar enligt dessa krav. Det ta
innefat tar at t , baserat på vår bästa kunskap och övertygelse,
inga förbjudna t jänster som avses i Revisorsförordningens
(537/2014) art ikel 5.1 har t illhandahållit s det granskade
bolaget  eller, i förekommande fall, dess moderföretag eller
dess kontrollerade företag inom EU.

Vi anser at t  de revisionsbevis vi har inhämtat är t illräckliga och
ändamålsenliga som grund för våra ut talanden.

Särskilt  betydelsefulla områden

Särskilt  betydelsefulla områden för revisionen är de områden
som enligt vår professionella bedömning var de mest
betydelsefulla för revisionen av årsredovisningen och
koncernredovisningen för den aktuella perioden. Dessa
områden behandlades inom ramen för revisionen av, och i vårt
ställningstagande t ill, årsredovisningen och koncernredovis-
ningen som helhet , men vi gör inga separata ut talanden om
dessa områden. Beskrivningen nedan av hur revisionen
genomfördes inom dessa områden ska läsas i det ta
sammanhang.

Vi har fullgjor t  de skyldigheter som beskr ivs i avsnit tet
Revisorns ansvar i vår rapport om årsredovisningen också
inom dessa områden. Därmed genomfördes revisionsåtgärder
som ut formats för at t  beakta vår bedömning av r isk för
väsent liga fel i årsredovisningen och koncernredovisningen.
Utfallet  av vår granskning och de granskningsåtgärder som
genomförts för at t behandla de områden som f ramgår nedan
utgör grunden för vår revisionsberättelse.
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Goodwill och akt ier i dot terbolag

Beskrivning av området Hur det ta område beaktades i revisionen

Per 31 december 2021 redovisas goodwill t ill 51,4 Mkr i koncernens
finansiella ställning och akt ier  i dot terbolag redovisas t ill 56,8 Mkr i
moderbolagets balansräkning. Bolaget  prövar minst  år ligen och vid
indikat ion på värdenedgång at t  redovisade värden inte överst iger
beräknade återvinningsvärden för dessa t illgångar. Nedskr ivning görs
när det  redovisade värdet  överst iger återvinningsvärdet  för t illgången.
För akt ier i dot terbolag sker nedskrivning om värdenedgången är
bestående. Återvinningsvärdena fastställs genom en
nuvärdesberäkning av framt ida kassaflöden per
kassaflödesgenererande enhet  och baseras på förväntat  ut fall av et t
antal faktorer som grundas på ledningens affärsplaner och prognoser.
Nedskr ivningstestet för 2021 resulterade inte i någon nedskrivning.
Förändrade bedömningar av de antaganden som ledningen gjort  för
bedömning av återvinningsvärdet såsom framt ida kassaflöden, t illväxt
och diskonteringsränta skulle ha kunnat leda t ill at t  et t
nedskr ivningsbehov uppståt t  varför vi anser at t  goodwill och akt ier  i
dot terbolag är  et t särskilt betydelsefullt  område i revisionen. En
beskr ivning av nedskr ivningstestet framgår av not 15 och av avsnit tet
” Kr it iska bedömningar och uppskat tningar”  i not  35.

I vår revision har vi utvärderat  och testat  ledningens process för at t
upprät ta nedskrivningstest , bland annat genom at t utvärdera t idigare
t räffsäkerhet  i prognoser och antaganden. Vi har också gjort
jämförelser mot andra företag och branscher för at t  utvärdera
rimligheten i bedömda framt ida kassaflöden och t illväxtantaganden. Vi
har  med stöd av våra värderingsspecialister  granskat bolagets modell
och metod för at t  genomföra nedskrivningstest  och har utvärderat
bolagets egna känslighetsanalyser, samt  genomfört
känslighetsanalyser av nyckelantaganden och möjliga
påverkansfaktorer. Med stöd av våra värderingsspecialister har  vi också
granskat  r imligheten i antaganden om diskonteringsränta och långsikt ig
t illväxt . Vi har även granskat  lämnade upplysningar i årsredovisningen

Annan information än årsredovisningen och
koncernredovisningen

Detta dokument innehåller även annan informat ion än
årsredovisningen och koncernredovisningen och återf inns på
sidorna 1-2, 6-11, 38-39, 47-49 & 100-118. Det  är styrelsen
och verkställande direktören som har ansvaret  för denna andra
informat ion.

Vårt ut talande avseende årsredovisningen och koncernredo-
visningen omfat tar inte denna informat ion och vi gör inget
ut talande med bestyrkande avseende denna andra
informat ion.

I samband med vår revision av årsredovisningen och
koncernredovisningen är det vårt ansvar at t  läsa den infor-
mat ion som ident if ieras ovan och överväga om informat ionen
i väsent lig utst räckning är oförenlig med årsredovisningen och
koncernredovisningen. Vid denna genomgång beaktar vi även
den kunskap vi i övrigt  inhämtat  under revisionen samt
bedömer om informat ionen i övrigt  verkar innehålla väsent liga
felakt igheter.

Om vi, baserat  på det  arbete som har ut för ts avseende denna
informat ion, drar slutsatsen at t  den andra informat ionen
innehåller en väsent lig felakt ighet , är vi skyldiga at t  rapportera
detta. Vi har inget at t  rapportera i det avseendet.

Styrelsens och verkställande direktörens
ansvar

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret
för at t  årsredovisningen och koncernredovisningen upprättas
och at t  den ger en rät tvisande bild enligt  årsredovisningslagen
och, vad gäller koncernredovisningen, enligt IFRS så som de
antagits av EU. Styrelsen och verkställande direktören
ansvarar även för den interna kont roll som de bedömer är
nödvändig för at t  upprät ta en årsredovisning och koncernredo-
visning som inte innehåller några väsent liga felakt igheter, vare
sig dessa beror på oegent ligheter eller misstag.

Vid upprät tandet av årsredovisningen och koncernredovis-
ningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören för
bedömningen av bolagets förmåga at t  for tsät ta verksamheten.
De upplyser, när så är t illämpligt , om förhållanden som kan
påverka förmågan at t fortsät ta verksamheten och at t  använda
antagandet om fortsat t drif t . Antagandet om fortsat t  drif t
t illämpas dock inte om styrelsen och verkställande direktören

avser at t likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller
inte har något  realist iskt  alternat iv t ill at t  göra något  av det ta.

Styrelsens revisionsutskot t  ska, utan at t  det påverkar
styrelsens ansvar och uppgifter i övrigt , bland annat  övervaka
bolagets f inansiella rapportering.

Revisorns ansvar

Våra mål är at t  uppnå en r imlig grad av säkerhet  om at t
årsredovisningen och koncernredovisningen som helhet  inte
innehåller några väsent liga felakt igheter, vare sig dessa beror
på oegent ligheter eller misstag, och at t  lämna en revisions-
berät telse som innehåller våra ut talanden. Rimlig säkerhet  är
en hög grad av säkerhet , men är ingen garant i för at t en
revision som ut förs enligt  ISA och god revisionssed i Sverige
allt id kommer at t  upptäcka en väsent lig felakt ighet  om en
sådan f inns. Felakt igheter kan uppstå på grund av oegent lig-
heter eller misstag och anses vara väsent liga om de enskilt
eller t illsammans rimligen kan förväntas påverka de
ekonomiska beslut  som användare fat tar med grund i
årsredovisningen och koncernredovisningen.

Som del av en revision enligt  ISA använder vi professionellt
omdöme och har en professionellt  skept isk inställning under
hela revisionen. Dessutom:

► ident if ierar och bedömer vi r iskerna för väsent liga
felakt igheter i årsredovisningen och koncernredovis-
ningen, vare sig dessa beror på oegent ligheter eller miss-
tag, ut formar och ut för granskningsåtgärder bland annat
ut ifrån dessa r isker och inhämtar revisionsbevis som är
t illräckliga och ändamålsenliga för at t  utgöra en grund för
våra ut talanden. Risken för at t  inte upptäcka en väsent lig
felakt ighet  t ill följd av oegent ligheter är högre än för en
väsent lig felakt ighet  som beror på misstag, eftersom
oegent ligheter kan innefat ta agerande i maskopi, förfalsk-
ning, avsikt liga utelämnanden, felakt ig informat ion eller
åsidosät tande av intern kontroll.

► skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna
kontroll som har betydelse för vår revision för at t ut forma
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn t ill
omständigheterna, men inte för at t  ut tala oss om
effekt iviteten i den interna kontrollen.

► utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som
används och rimligheten i styrelsens och verkställande
direktörens uppskat tningar i redovisningen och t illhörande
upplysningar.
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► drar vi en slut sats om lämpligheten i at t  styrelsen och
verkställande direktören använder antagandet om fortsat t
drif t  vid upprät tandet av årsredovisningen och koncern-
redovisningen. Vi drar också en slutsats, med grund i de
inhämtade revisionsbevisen, om det  f inns någon väsent lig
osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller för-
hållanden som kan leda t ill betydande tvivel om bolagets
förmåga at t  fortsät ta verksamheten. Om vi drar slutsatsen
at t  det f inns en väsent lig osäkerhetsfaktor, måste vi i
revisionsberät telsen fästa uppmärksamheten på upplys-
ningarna i årsredovisningen om den väsent liga osäker-
hetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är ot illräckliga,
modif iera ut talandet  om årsredovisningen och koncern-
redovisningen. Våra slut satser baseras på de revisions-
bevis som inhämtas fram t ill datumet för revisions-
berät telsen. Dock kan framt ida händelser eller förhållan-
den göra at t  et t  bolag inte längre kan fortsät ta verk-
samheten.

► utvärderar vi den övergripande presentat ionen, st rukturen
och innehållet  i årsredovisningen och koncernredovis-
ningen, däribland upplysningarna, och om årsredovis-
ningen och koncernredovisningen återger de under-
liggande t ransakt ionerna och händelserna på et t sät t som
ger en rät tvisande bild.

► inhämtar vi t illräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis
avseende den f inansiella informat ionen för enheterna eller
affärsakt iviteterna inom koncernen för at t  göra et t
ut talande avseende koncernredovisningen. Vi ansvarar för
styrning, övervakning och ut förande av koncern-
revisionen. Vi är ensamt ansvariga för våra ut talanden.

Vi måste informera styrelsen om bland annat  revisionens
planerade omfat tning och inriktning samt t idpunkten för den.
Vi måste också informera om betydelsefulla iakt tagelser under
revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den
interna kontrollen som vi ident if ierat .

Vi måste också förse styrelsen med et t  ut talande om at t vi har
följt  relevanta yrkeset iska krav avseende oberoende, och ta
upp alla relat ioner och andra förhållanden som rimligen kan
påverka vårt  oberoende, samt i t illämpliga fall åtgärder som
har vidtagits för att  eliminera hoten eller  motåtgärder som har
vidtagits.

Av de områden som kommuniceras med styrelsen fastställer vi
vilka av dessa områden som varit  de mest  betydelsefulla för
revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen,
inklusive de vikt igaste bedömda r iskerna för väsent liga
felakt igheter, och som därför utgör de för revisionen särskilt
betydelsefulla områdena. Vi beskr iver dessa områden i
revisionsberät telsen såvida inte lagar eller andra förfat tningar
förhindrar upplysning om frågan.

Rapport  om andra krav enligt  lagar och andra förfat tningar

Revisorns granskning av förvaltning och

förslaget  till dispositioner av bolagets vinst
eller förlust

Uttalanden

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även ut fört en
revision av styrelsens och verkställande direktörens förvalt-
ning av Wise Group AB (publ) för räkenskapsåret 2021-01-01
– 2021-12-31 samt av förslaget  t ill disposit ioner beträf fande
bolagets vinst  eller förlust .

Vi t illstyrker at t  bolagsstämman disponerar vinsten enligt
förslaget i förvaltningsberät telsen och beviljar styrelsens
ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet  för
räkenskapsåret .

Grund för ut talanden

Vi har ut fört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vår t
ansvar enligt  denna beskrivs närmare i avsnit tet Revisorns
ansvar. Vi är oberoende i förhållande t ill moderbolaget  och
koncernen enligt  god revisorssed i Sverige och har i övrigt
fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser at t  de revisionsbevis vi har inhämtat är t illräckliga och
ändamålsenliga som grund för våra ut talanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget t ill
disposit ioner beträf fande bolagets vinst  eller för lust . Vid
förslag t ill utdelning innefat tar det ta bland annat  en
bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn t ill de
krav som bolagets och koncernens verksamhetsart , omfat t -
ning och risker ställer på stor leken av moderbolagets och
koncernens egna kapital, konsolider ingsbehov, likviditet  och
ställning i övrigt .

Styrelsen ansvarar för bolagets organisat ion och förvaltningen
av bolagets angelägenheter. Det ta innefat tar bland annat  at t
fortlöpande bedöma bolagets och koncernens ekonomiska

situat ion, och at t  t illse at t bolagets organisat ion är ut formad
så at t  bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets
ekonomiska angelägenheter i övr igt  kont rolleras på et t
betryggande sät t . Verkställande direktören ska sköta den
löpande förvaltningen enligt  styrelsens r ikt linjer och anvis-
ningar och bland annat  vidta de åtgärder som är nödvändiga
för at t  bolagets bokföring ska fullgöras i överensstämmelse
med lag och för at t  medelsförvaltningen ska skötas på et t
betryggande sät t.

Revisorns ansvar

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed
vårt ut talande om ansvarsf rihet , är  at t inhämta revisionsbevis
för at t  med en r imlig grad av säkerhet  kunna bedöma om någon
styrelseledamot eller verkställande direktören i något
väsent ligt  avseende:

► företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig t ill någon
försummelse som kan föranleda ersät tningsskyldighet  mot
bolaget, eller

► på något  annat  sät t handlat  i st r id med akt iebolagslagen,
årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Vårt mål beträf fande revisionen av förslaget  t ill disposit ioner
av bolagets vinst eller förlust , och därmed vårt  ut talande om
detta, är at t med rimlig grad av säkerhet  bedöma om förslaget
är förenligt  med akt iebolagslagen.

Rimlig säkerhet  är en hög grad av säkerhet , men ingen garant i
för at t  en revision som ut förs enligt god revisionssed i Sverige
allt id kommer at t  upptäcka åtgärder eller försummelser som
kan föranleda ersät tningsskyldighet  mot bolaget , eller at t  et t
förslag t ill disposit ioner av bolagets vinst  eller för lust  inte är
förenligt  med akt iebolagslagen.

Som en del av en revision enligt  god revisionssed i Sverige
använder vi professionellt  omdöme och har en professionellt
skept isk inställning under hela revisionen. Granskningen av
förvaltningen och förslaget t ill disposit ioner av bolagets vinst
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eller förlust  grundar sig f rämst på revisionen av räken-
skaperna. Vilka t illkommande granskningsåtgärder som ut förs
baseras på vår professionella bedömning med utgångspunkt  i
r isk och väsent lighet . Det  innebär at t  vi fokuserar gransk-
ningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är
väsent liga för verksamheten och där avsteg och övert rädelser
skulle ha särskild betydelse för bolagets situat ion. Vi går
igenom och prövar fat tade beslut , beslutsunderlag, vidtagna
åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt
ut talande om ansvarsf rihet . Som underlag för vårt ut talande
om styrelsens förslag t ill disposit ioner beträffande bolagets
vinst  eller för lust har vi granskat  styrelsens mot iverade
yt t rande samt et t  urval av underlagen för det ta för at t  kunna
bedöma om förslaget är förenligt  med akt iebolagslagen.

Revisorns granskning av Esef-rapporten

Uttalande

Utöver vår revision av årsredovisningen och
koncernredovisningen har vi även ut fört en granskning av at t
styrelsen och verkställande direktören har upprät tat
årsredovisningen och koncernredovisningen i et t  format som
möjliggör enhet lig elekt ronisk rapportering (Esef-rapporten)
enligt  16 kap. 4 a § lagen (2007:528) om värdepappers-
marknaden för Wise Group AB (publ) för räkenskapsåret 2021-
01-01 – 2021-12-31.

Vår granskning och vårt  ut talande avser endast det
lagstadgade kravet .

Enligt  vår uppfat tning har Esef-rapporten
#9a183cafe2d46daa123e1802e0cbea90ae30d75037c8381
fe2567ffa66587cfe upprät tat s i et t  format som i allt  väsent ligt
möjliggör enhet lig elekt ronisk rapporter ing.

Grund för ut talande

Vi har ut fört granskningen enligt FARs rekommendat ion RevR
18 Revisorns granskning av Esef-rapporten. Vår t  ansvar enligt
denna rekommendation beskrivs närmare i avsnit tet Revisorns
ansvar. Vi är oberoende i förhållande t ill Wise Group (publ)
enligt  god revisorssed i Sverige och har i övr igt  fullgjor t  vårt
yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser at t  de bevis vi har inhämtat  är t illräckliga och
ändamålsenliga som grund för vårt  ut talande.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret
för at t  Esef-rappor ten har upprät tats i enlighet  med 16 kap.
4 a § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, och för
at t  det f inns en sådan intern kontroll som styrelsen och
verkställande direktören bedömer nödvändig för at t  upprät ta
Esef-rapporten utan väsent liga felakt igheter, vare sig dessa
beror på oegent ligheter eller misstag.

Revisorns ansvar

Vår uppgift  är at t  ut tala oss med r imlig säkerhet  om Esef-
rappor ten i allt  väsent ligt är upprät tad i et t  format som upp-
fyller kraven i 16 kap. 4 a § lagen (2007:528) om värde-
pappersmarknaden, på grundval av vår granskning.

RevR 18 kräver at t  vi planerar och genomför våra gransk-
ningsåtgärder för at t uppnå rimlig säkerhet  at t  Esef-rapporten
är upprät tad i et t  format som uppfyller dessa krav.

Rimlig säkerhet  är en hög grad av säkerhet , men är ingen
garant i för at t  en granskning som ut förs enligt  RevR 18 och
god revisionssed i Sver ige allt id kommer at t  upptäcka en
väsent lig felakt ighet  om en sådan f inns. Felakt igheter kan
uppstå på grund av oegent ligheter eller misstag och anses vara
väsent liga om de enskilt  eller t illsammans rimligen kan
förväntas påverka de ekonomiska beslut  som användare fat tar
med grund i Esef-rapporten.

Revisionsföretaget  t illämpar ISQC 1 Kvalitetskontroll för

revisionsföretag som utför revision och översikt lig granskning
av finansiella rapporter  samt andra bestyrkandeuppdrag och
näraliggande t jänster och har därmed et t  allsidigt  system för
kvalitetskont roll vilket  innefat tar dokumenterade rikt linjer och
rut iner avseende efterlevnad av yrkeset iska krav, standarder
för yrkesutövningen och t illämpliga krav i lagar och andra
förfat tningar.

Granskningen innefat tar at t  genom olika åtgärder inhämta
bevis om at t  Esef-rapporten har upprät tats i et t  format som
möjliggör enhet lig elektronisk rapportering av årsredovis-
ningen och koncernredovisning. Revisorn väljer vilka åtgärder
som ska ut föras, bland annat  genom at t  bedöma riskerna för
väsent liga felakt igheter i rappor ter ingen vare sig dessa beror
på oegent ligheter eller misstag. Vid denna riskbedömning
beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är
relevanta för hur styrelsen och verkställande direktören tar
fram underlaget i syfte at t  ut forma granskningsåtgärder som
är ändamålsenliga med hänsyn t ill omständigheterna, men inte
i syfte at t  göra et t  ut talande om effekt iviteten i den interna
kontrollen. Granskningen omfat tar också en utvärdering av
ändamålsenligheten och rimligheten i styrelsens och
verkställande direktörens antaganden.

Granskningsåtgärderna omfat tar huvudsakligen en teknisk
valider ing av Esef-rapporten, dvs. om filen som innehåller Esef-
rappor ten uppfyller den tekniska specif ikat ion som anges i
kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/ 815 och en
avstämning av at t  Esef-rapporten överensstämmer med den
granskade årsredovisningen och koncernredovisningen.

Vidare omfat tar granskningen även en bedömning av huruvida
Esef-rapporten har märkts med iXBRL som möjliggör en rätt -
visande och fullständig maskinläsbar version av koncernens
resultat-, balans- och egetkapitalräkningar samt kassaflödes-
analysen.

Revisorns granskning av
bolagsstyrningsrapporten

Det är styrelsen som har ansvaret  för bolagsstyrnings-
rappor ten på sidorna 50-59 och för at t  den är upprät tad i
enlighet  med årsredovisningslagen.

Vår granskning har sket t  enligt  FARs rekommendat ion
RevR 16 Revisorns granskning av bolagsstyrningsrapporten.
Detta innebär at t  vår granskning av bolagsstyrningsrapporten
har en annan inriktning och en väsent ligt mindre omfat tning
jämfört med den inriktning och omfat tning som en revision
enligt  Internat ional Standards on Audit ing och god revisions-
sed i Sverige har. Vi anser at t  denna granskning ger oss
t illräcklig grund för våra ut talanden.

En bolagsstyrningsrapport har upprät tat s. Upplysningar i
enlighet  med 6 kap. 6 § andra stycket  punkterna 2-6 årsredo-
visningslagen samt 7 kap. 31 § andra stycket  samma lag är
förenliga med årsredovisningens och koncernredovisningens
övriga delar samt i överensstämmelse med årsredovisnings-
lagen.
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5 | 5

Revisorns yt t rande avseende den lagstadgade

hållbarhetsrapporten

Det är styrelsen som har ansvaret för hållbarhetsrapporten på
sidorna 40-46 och för at t  den är upprät tad i enlighet  med
årsredovisningslagen.

Vår granskning har sket t  enligt  FARs rekommendat ion
RevR 12 Revisorns yttrande om den lagstadgade hållbar-
hetsrapporten. Det ta innebär at t  vår granskning av hållbar-
hetsrapporten har en annan inriktning och en väsent ligt
mindre omfat tning jämfört med den inr iktning och omfat tning
som en revision enligt Internat ional Standards on Audit ing och
god revisionssed i Sver ige har. Vi anser at t  denna granskning
ger oss t illräcklig grund för vårt  ut talande.

En hållbarhetsrapport  har upprät tats.

Ernst & Young AB utsågs t ill Wise Group AB (publ)s revisor av
bolagsstämman den 12 maj 2021 och har varit  bolagets
revisor sedan 3 januari 2006.

Stockholm den 13 april 2022

Ernst & Young AB

Linn Haslum Lindgren

Auktor iserad revisor
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Detta dokument är digitalt signerat genom Penneo.com. Den digitala 
signeringsdatan i dokumentet är säkrad och validerad genom det datorgenererade 
hashvärdet hos det originella dokumentet. Dokumentet är låst och tidsstämplat 
med ett certifikat från en betrodd tredje part. All kryptografisk information är 
innesluten i denna PDF, för framtida validering om så krävs.

Hur man verifierar originaliteten hos dokumentet
Detta dokument är skyddat genom ett Adobe CDS certifikat. När du öppnar 

dokumentet i Adobe Reader bör du se att dokumentet är certifierat med Penneo e-
signature service <penneo@penneo.com> Detta garanterar att dokumentets 
innehåll inte har ändrats.

Du kan verifiera den kryptografiska informationen i dokumentet genom att 
använda Penneos validator, som finns på https://penneo.com/validate

Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Dokumentet är signerat genom Penneo™ för säker digital signering. 
Tecknarnas identitet har lagrats, och visas nedan.

"Med min signatur bekräftar jag innehållet och alla datum i detta dokumentet."

Linn Maria Lindgren
Auktoriserad revisor
Serienummer: 19771006xxxx
IP: 147.161.xxx.xxx
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