Revisorsyt trande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen (2005:5 51) om
bolagsstämmans riktlinjer avseende ersättningar till ledande
befattningshavare har följts
Till bolagsst ämman i Wise Group AB (publ), org.nr 556686-3576

Vi har granskat om st yrelsen och verkställande direkt ören för Wise Group AB (publ) under år 2021
har följt de rikt linjer för ersät t ningar t ill ledande befatt ningshavare som fast ställt s på bolagsst ämman
den 12 maj 2021.

Det är st yrelsen och verkst ällande direktören som har ansvaret för at t rikt linjerna följs och för den
int erna kont roll som st yrelsen och verkställande direkt ören bedömer är nödvändig för at t t illse at t
rikt linjerna följs.

Revisorernas ansvar
Vårt ansvar är at t lämna et t yt t rande, grundat på vår granskning, t ill bolagsst ämman om huruvida
rikt linjerna har följt s. Vi har ut fört granskningen enligt FAR:s rekommendat ion RevR 8 Granskning av
ersättningar till ledande befattningshavare i vissa publika aktiebolag. Denna rekommendat ion kräver
at t vi följer yrkeset iska krav samt planerar och ut för granskningen för at t uppnå rimlig säkerhet at t
bolagsstämmans rikt linjer i allt väsent ligt följt s. Revisionsföret aget t illämpar ISQC 1 (Int ernat ional
Standard on Qualit y Cont rol) och har därmed et t allsidigt syst em för kvalit et skont roll vilket innefat t ar
dokumenterade rikt linjer och rut iner avseende eft erlevnad av yrkeset iska krav, st andarder för
yrkesut övningen och t illämpliga krav i lagar och andra förfat t ningar.
Vi är oberoende i förhållande t ill Wise Group AB (publ) enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt
fullgjort vårt yrkeset iska ansvar enligt dessa krav.
Granskningen har omfat t at bolaget s organisat ion för och dokument at ion av ersät tningsfrågor för
ledande befat t ningshavare, de nya beslut om ersät tningar som fatt at s samt et t urval av de
ut bet alningar som gjort s under räkenskapsåret t ill de ledande befat t ningshavarna. Revisorn väljer
vilka åt gärder som ska genomföras, bland annat genom at t bedöma risken för at t rikt linjerna inte i
allt väsent ligt följts. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den int erna kont rollen
som är relevant för riktlinjernas efterlevnad i syfte at t ut forma granskningsåt gärder som är
ändamålsenliga med hänsyn t ill omständigheterna, men inte i syft e at t göra et t ut t alande om
effekt ivitet en i bolaget s int erna kont roll.
Vi anser at t vår granskning ger oss rimlig grund för vårt ut t alande nedan.

Ut t alande
Vi anser at t st yrelsen och den verkst ällande direktören för Wise Group AB (publ) under 2021 följt de
rikt linjer för ersät t ningar t ill ledande befat t ningshavare som fastst älldes på bolagsst ämman den 12
maj 2021.
St ockholm den dag som framgår av vår elekt roniska signat ur
Ernst & Young AB

Linn Haslum Lindgren
Auktoriserad revisor
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