
MAZARS

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

redogörelse för apportegendomen

Till bolagsstämman i Parans Solar Lightning AB (publ), org.nr 556628-0649

Jaghar granskat styrelsens redogörelse med avseende på apportegendom daterad 2020-06-15

Styrelsens ansvar fiir redogörelsen

Det är styrelsen som har ansvaret ftir att ta fram redogörelsen enligt aktiebolagslagen och ftir
att det finns en sådan intern kontroll som styrelsen bedömer nödvändig ftlr att kunna ta fram

redogörelsen utan väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller

misstag.

Revisorns ansvar

Min uppgift år altuttalamig om apportegendom på grundval av min granskning. Jag har

utfiirt granskningen enligt FARs rekommendation RevR 9 Revisorns övriga yttranden enligt

aktiebolagslagen och aktiebolagsfiirordningen. Denna rekommendation kräver att jagplanerar

och utftir granskningen lor att uppnå rimlig säkerhet att styrelsens redogörelse inte innehåller

väsentliga felaktigheter. Revisionsft)retaget tillämpar ISQC I (Intemational Standard on

Quality Control) och har därmed ett allsidigt system for kvalitetskontroll vilket innefattar

dokumenterade riktlinjer och rutiner avseende efterlevnad av yrkesetiska krav, standarder fiir
yrkesutövningen och tillämpliga krav ilagar och andra ftirfattningar.

Jagär oberoende i forhållande till Parans Solar Lightning AB (publ) enligt god revisorssed i
Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

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

information i styrelsens redogörelse. Revisom väljer vilka åtgärder som ska utftiras, bland

annat genom att bedöma riskerna ör väsentliga felaktigheter i redogörelsen, vare sig dessa

beror på oegentligheter eller misstag. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av

den interna kontrollen som är relevanta ftir hur styrelsen upprättar redogörelsen i syfte att

utforma granskningsåtgärder som är iindamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men

inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i den interna kontrollen. Granskningen

omfattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i den värderingsmetod som har använtfo_
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och rimligheten i styrelsens antaganden. Jag anser att de bevis jag har inhämtat är tillräckliga
och ändamålsenliga som grund for mitt uttalande.

Uttalande

Jag anser att

1. apportegendomen är eller kan antas bli till nytta for bolagets verksamhet, och

2. apportegendomen i styrelsens redogörelse inte har tagits upp till högre värde iin det verkliga

värdet ftir bolaget.

Ovriga upplysningar

Som framgår av styrelsens redogörelse består apportegendomen av immateriella rättigheter

enligt Bilaga A. Som likaledes framgär av redogörelsen har styrelsen fastställt

apportegendomens våirde genom avkastningsmetod ("income method").

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

aktiebolagslagen och får inte användas fiir något awrat åindamål.
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Auktoriserad revisor

Bilaga A Immateriella rättigheter
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Bilaga NAppendix A

Intellectual Property Right
fuiy.P **

Item,F
aT

Description/ Specimen

nflaf,/+E
Application
/Publication

Number
dPfr+t^t+

Type

*4
Status
,l{ö

1 Intelligent street lamp

communication network

EfrVr*'Ir&ifl"nr*

204810591U Utility model

* rn$4.
Granted; will expire on January

13,2025

L lft*t,; )+t2o2s+r n B a El

#.A

2 An integrated drive

ceramic LED light source

-fif 4_fx!,tih#rräJärnu
x)ft.

204s73634U Utility model

* r+t*tg.

Granted; will expire on March 1,

202s

Llft*x; 4ttzozs+tnta sl

i.A

J Intelligent LED street lamp

device

E frVTNOY+*rf-E

20446594tU Utility model

* n$4.
Granted; will expire on January

13,2025

L)*.lx; 441 zozs+rA1,3a 4I

#.A

4. 5G smart lamp pole device

scF,+å*tt+)&H
2019301 13708.

1

Design patent

tl4,&i++i'J
Information not published;

however, based on the limited
information available, this patent

should have been granted, with
expiration date on April3,2029

ä rklä,&, 1^++l ELl*.tt,
+1lFÅa h202e+4n3A

5G smart lamp pole device

sc+t f&'Irl#FH
20t930tt3705.
8

Design patent

,l|il,&i+++t
Information not published;

however, based on the limited
information available, this patent

should have been granted, with
expiration date on April3,2029
.få,4- iå +-^ t ; 4ell"lE il,6 #J

ä r*4ä,4, iät *l it L l*,ix,
*41F.ÅA h2o2e+4A3q

$! *'- Iil t* ||t,L I I f ,aå,r1

I'li{.rloat Ssiåt'l Trlxrr

37077661 Trademark (in class

42)

Him ( ffi42+)

Published on September 13,2019

tz\te+en 13 H /A\+

1l. {"- Itr tl llr-,L I IL$rfr

fhr:Lncl Ssfir't'ftrs,rr

37093578 Trademark (in class

e)

ö-i,6, ('fr9^)

Published on September 6,2019

tz\te+eA 6 E A+

Tr
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Item,F

+
Description/ Specimen

iflall/l+f
Application
/Publication

Number

+fr+t^t+

Type

*4
Status

4R#

]t"rH.gls
frlrtrt eirt 5**t't Tilry*r'

37093895 Trademark (in class

l1)
E-+'6 ( ffirt+)

Published on September 13,2019

t2\re+en13EA+


