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1.

Styrelsens redogörelse för väsentliga händelser enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen

N.B. The Swedish text is an in-house translation of the original English text and for convenience only.

THE BOARDS' REPORT OF EVENTS OF MATERIAL SIGNIFICANCE IN ACCORDANCE
WITH CH. 13 SEC. 6 OF THE SWEDISH COMPANIES ACT (SW . A K T IEBOL A GSL A GEN )
ST Y R EL SENS R EDOGÖR EL SE FÖR V Ä SENT L IGA HÄ NDEL SER ENL IGT 13 K A P. 6 §
A K T IEBOL A GSL A GEN

The board in CDON Group AB (publ) reg. no. 556035-6940 ("CDON Group") hereby, in accordance
with Ch. 13 Sec. 6 of the Swedish Companies Act (Sw. aktiebolagslagen), gives the following report
of events of material significance for CDON Group' financial position which have occurred since the
presentation of the annual report with respect to the financial year 2011.
Styrelsen i CDON Group AB (publ) org. nr 556035-6940 ("CDON Group") avger härmed, enligt
13 kap. 6 § aktiebolagslagen, följande redogörelse för händelser av väsentlig betydelse för CDON Groups
ställning, vilka har inträffat efter det att årsredovisningen avseende räkenskapsåret 2011 lämnades.

Since CDON Group presented the annual report with respect to the financial year 2011 dated 11 April
2012, sub-appendix A, the events of material significance for CDON Group's financial position that
have occurred are included in the interim financial report for the period January-March 2012 disclosed
on 18 April 2012, sub-appendix B, the interim financial report for the period January-June 2012
disclosed on 18 July 2012, sub-appendix C, the interim financial report for the period JanuarySeptember 2012 disclosed on 17 October 2012, sub-appendix D, the year-end report for the period
January-December 2012 disclosed on 8 February 2013, sub-appendix E, the interim financial report
for the period January-March 2013 which has been approved and will be disclosed on 17 April 2013
and thereafter be available on the company's website, sub-appendix F.
Efter att CDON Group avgett årsredovisning avseende räkenskapsåret 2011 den 11 april 2012, underbilaga A,
har de händelser av väsentlig betydelse för CDON Group ställning inträffat som framgår av delårsrapport
avseende perioden januari-mars 2012 offentliggjord den 18 april 2012, underbilaga B, delårsrapport avseende
perioden januari-juni 2012 offentliggjord den 18 juli 2012, underbilaga C, delårsrapport avseende perioden
januari-september 2012 offentliggjord den 17 oktober 2012, underbilaga D samt bokslutskommunikén avseende
perioden januari-december 2012 av den 8 februari 2013, underbilaga E, delårsrapport avseende perioden
januari-mars 2013 vilken godkänts och kommer att offentliggöras den 17 april 2013 och därefter finnas
tillgänglig på bolagets hemsida, underbilaga F.

Malmö on 16 April 2013
Malmö den 16 april 2013

CDON GROUP AB (PUBL)
THE BOARD OF DIRECTORS / STYRELSEN

ABCD

Revisorns yttrande enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen (2005:551) över
styrelsens redogörelse för väsentliga händelser
Till bolagsstämman i CDON Group AB, org. nr 556035-6940
Vi har granskat styrelsens redogörelse daterad den 16 april 2013.
Styrelsens ansvar för redogörelsen
Det är styrelsen som har ansvaret för att ta fram redogörelsen enligt aktiebolagslagen och för att det finns
en sådan intern kontroll som styrelsen bedömer nödvändig för att kunna ta fram redogörelsen utan väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.
Revisorns ansvar
Vår uppgift är att uttala oss om styrelsens redogörelse på grundval av vår granskning. Vi har utfört granskningen enligt FARs rekommendation RevR 9 Revisorns övriga yttranden enligt aktiebolagslagen och aktiebolagsförordningen. Denna rekommendation kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför
granskningen för att uppnå begränsad säkerhet att styrelsens redogörelse inte innehåller väsentliga felaktigheter.
Granskningen innefattar att genom olika åtgärder inhämta bevis om finansiell och annan information i styrelsens redogörelse. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna
för väsentliga felaktigheter i redogörelsen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna
riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur styrelsen upprättar redogörelsen i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i den interna kontrollen. Granskningen
har begränsats till översiktlig analys av redogörelsen och underlag till denna samt förfrågningar hos bolagets personal. Vårt bestyrkande grundar sig därmed på en begränsad säkerhet jämfört med en revision. Vi
anser att de bevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.
Uttalande
Grundat på vår granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse
att styrelsens redogörelse inte avspeglar väsentliga händelser för bolaget på ett rättvisande sätt.
Övriga upplysningar
Detta yttrande har endast till syfte att fullgöra det krav som uppställs i 13 kap. 6 § aktiebolagslagen och får
inte användas för något annat ändamål.
Stockholm den 16 april 2013
KPMG AB

Åsa Wirén Linder
Auktoriserad revisor

