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UTTALELSE OM REDEGJORELSE VED STIFTELSE

Vi har kontrollert redegjorelsen datert 23. april 2018 i forbindelse med aksjeinnskudd fra stifterne med
annet enn penger mot vederlag i aks.ler i Etne Elektrisitetslag AS. Redegjorelsen inneholder stifternes
presentasjon av opplysninger i overensstemmelse med de krav som stilles i aksjeloven 5 2-6 fgrste
ledd nr. 1 til 4 og stifternes erklaring om at de eiendeler selskapet skal overta, har en verdi som minst
svarer til vederlaget.
Stifternes ansva r for redegiorelsen
Stifterne er ansvarlige for 3 utarbeide redegjorelsen og de verdsettelser vederlaqet bygger p3.
Revisors opryaver og plikter
VEr oppgave er 3 uttale oss om redegj6relsen pB grunnlag av

Vi har utfgrt v$r kontroll og avgir

vlr

vlr

kontroll.

uttalelse i samsvar med standard for attestasjonsoppdrag

SA 3802-1 "Revisors uttalelser og redegjorelser etter aksjelovgivningen". Standarden krever at vi
planlegger og utf6rer kontroller for 3 oppn8 betryggende sikkerhet for at redegj0relsen inneholder

lovpllagte opplysninger og at de eiendeler selskapet skal overta, har en verdi som minst svarer til det
avtalte vederlaget. Arbeidet omfatter kontroll av verdsettelsen av innskuddet, herunder
vurderingsprinsippene, og at beskrivelsen av innskuddet er hensiktsmessig og dekkende som grunnlag
for en verdivurderin_o av innskuddet. Videre har vi vurdert de verdsettelsesmetoder som er benyttet,
og de forutsetninger som ligger til grunn for verdsettelsen.
Etter vlr oppfatning er innhentet bevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for v8r
konklusjon.
Konklusjon
Etter v$r mening inneholder redegjorelsen de opplysningene aksjeloven $ 2-6 farste ledd nr. 1 til 4
krever og at de eiendeler selskapet skal overta ved stiftelsen er etter v8r mening verdsatt i
overensstemmelse med de beskrevne prinsipper og har en verdi pr 31. mars 20 18 som minst svarer til
det avtalte vederlaget i aksjer i Etne Elektrisitetslag AS, ptlydendekr L2 45285t,9O samt overkurs kr
47 t90 355,10.

und, 23. april ?018

