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Revisorsyttrande enligt 8 kap. 54 $ aktiebolagslagen (2005:551) om

bolagsstimmans rikilinjer avseende ersSttningar till ledande

befattningshavare har f6ljts

Till bolagsstemman i Alligator Bioscience AB (publ), o19.nr 556597-8201

$h

Vi har granskat om styrelsen och verkstellande direkttiren for Alligator Bioscience AB (publ) under

61 2OZO har f6tjt de rikuinjer for ersittningar till ledande belattningshavare som faststAllts pa

bolagsstemman den 9 maj 2019 respektive bolagsstamman den 5 maj 2020.

Styrersens o ch v erkst iil lande dh e ktiir ens ans v a r

Det Ar styrelsen och verkstAllande direkt6ren som har ansvaret fdr att riktlinierna f0ljs och fdr den

interna kontroll som styrelsen och verkst6llande direkt6ren bediimer iir nddvAndig 16r att tillse att

riktlinjerna fOljs.

Revisorns ans var

VSrt ansvar Ar att lemna ett yttrande, grundat pE ver granskning, till bolagsstemman om huruvida

riktlinjerna har ftiljts. Vi har utfort granskningen enligt FAR:s rekommendation RevR I Granskning

av ersdttninqar till ledande betattningshavare i vissa publika aktiebolag. Denna rekommendation

krAver att vi loljer yrkesetiska krav samt planerar och utfOr granskninqen fbr att uppna rimlig

sAkerhet att bolagsstammans riktlinjer i allt viisentligt loljts. Revisionsftiretaget till:impar ISOC 1

(lnternational Standard on Quality control) och har dbrmed ett allsidigt system f0r kvalitetskontroll
vilket innelattar dokumenterade riktlinjer och rutiner avseende efterlevnad av yrkesetiska krav,

standarder for yrkesutovningen och tillampliga krav i lagar och andra f6rfattningar.

Vi er oberoende iforhallande till Alligator Bioscience AB (publ) enligt god revisorssed iSverige och

har i 6vrigt fullgjort vert yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Granskningen har omfattat bolagets organisation for och dokumentation av ersattningsf169or f0r
ledande befattningshavare, de nya beslut om ersettningar som fattats samt ett urval av de
utbetalningar som gjorts under rdkenskapsSret till de ledande belattningshavarna. Revisorn veljer
vilka atgerder som ska genomforas, bland annat genom att bedoma risken for att riktlinjerna inte i

allt viisentligt ,6ljts. Vid denna riskbedomning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen
som ar relevant fbr riktlin.jernas elterlevnad i syrte att utforma g ra nsknings3tge rder som Ar
iindamElsenliga med hensyn till omsti,ndigheterna, men inte i syfte att gora ett uttalande om
effektiviteten i bolagets interna kontroll.

Vi anser att var granskning ger oss rimlig grund fdr v6rt uttalande nedan.

;t^!.ti.1Dde

Vi anser att styrelsen och den verkstallande direktoren for Alligator Bioscience AB (publ) under 2020
foljt de riktlinler fdr ersettningar till ledande belattningshavare som faststalldes pA bolagsstiimman
den 9 maj 2019 respektive bolagsst;mman den 5 maj 2020.
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