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Revisorns yttrande enligt 13 kap. 5 5 aktiebolaqslagen (2005:551) 6ver styrelsens redogOrelse
f6r vEsentliga hAndelser fOr perioden 2020-09-11 - 2020-11-13
Till bolagsstemman iSvenska Nyttobostader AB (publ), org.nr 559250'9607
Vi har granskat styrelsens redogorelse daterad den 13 november 2020

Styrelsens ansvar fOr redogOrelsen
Det ar styrelsen som har ansvaret fdr att ta fram redog0relsen enligt aktiebolagslagen och Idr att
det finns en s6dan intern kontroll som styrelsen bedtimer nodvendig fdr att kunna ta fram
redogdrelsen utan vesentliga felaktigheter, vare sig dessa beror pA oegentligheter eller misstag.
Revisorns ansvar
Ver uppgift iir att uttala oss om styrelsens redogorelse pe grundval av var granskning. Vi har utfort
qranskningen enligt FARs rekommendation RevR 9 Revisorns Ovriga yttranden enligt
aktiebolagslagen och aktiebolagsfiirordningen. Denna rekommendation krdver att vi planerar och
utfor granskningen for att uppne begrensad sekerhet att styrelsens redogorelse inte inneh6ller
v6sentliga felaktigheter. Revisionsfdretaget till:impar ISQC 1 (lnternational Standard on Quality
Control) och har dArmed ett allsidigt system I6r kvalitetskontroll vilket innefattar dokumenterade
riktlinjer och rutiner avseende efterlevnad av yrkesetiska krav, standarder fdr yrkesut0vningen och
tillampliga krav i lagar och andra forfattningar.
Vi er oberoende i fdrhellande till Svenska NyttobostAder AB (publ)) enligt god revisorssed i Sverige
och har i Ovrigt fullgjort vert yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Granskningen innefattar att genom olika etgerder inhemta bevis om finansiell och annan
information istyrelsens redogOrelse. Revisorn veljer vilka Stgarder som ska utforas, bland annat
genom att beddma riskerna IOr vesentliga felaktigheter i redogdrelsen, vare sig dessa beror pa
oegentligheter eller misstag. Vid denna riskbedOmning beaktar revisorn de delar av den interna
kontrollen som iir relevanta for hur styrelsen uppr6ttar redogorelsen isyfte att utforma
granskningsetgarder som 6r endamSlsenliga med hansyn till omstand ig heterna, men inte isyfte att
gOra ett uttalande om effektiviteten iden interna kontrollen. Granskningen har begrensats till
6versiktlig analys av redogdrelsen och underlag till denna samt fdrfregningar hos bolagets personal
VArt bestyrkande grundar sig ddrmed pA en beg16nsad siikerhet jiimfort med en revision. Vi anser
att de bevis vi har inhamtat er tillr6ckliga och endamAlsenliga som grund fOr vSrt uttalande.

Uttalande
Grundat p5 vEr granskning har det inte kommit tram nSgra omst6ndigheter som ger oss anledning
att anse att styrelsens redogOrelse inte avspeglar vesentliga hiindelser Ior bolaget pe ett
rattvisande satt under perioden 2Q2O-O9-71- 2020-11-13.

0vriga upplysningar
Detta yttrande har endast till syfte att fullgora det krav som uppstiills i 13 kap 6 0 aktiebolagslagen
och f3r inte anv6ndas frir nSgot annat endam8l.
Stockholm den 16 november 2020
Ernst & Young AB
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