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Revisorsyttrande enligt 8 kap. 54 §aktiebolagslagen
(2005:551) om huruvida årsstämmansriktlinjer om
ersättningartill ledande befattningshavare har följts

Till årsstämmani Net Insight AB (publ), org.nr 556533-4397

Vi har granskat om styrelsen och verkställandedirektörenförNet Insight AB (publ) under är2017

(räkenskapsåret2017) har följtde riktlinjer förersättningartill ledande befattningshavare som fastställts

päårsstämmanden 10 maj 2016 respektive årsstämmaden 9 maj 2017.

Styrelsens och verkställandedirektörensansvar
Det ärstyrelsen och verkställandedirektörensom har ansvaret föratt riktlinjerna följsoch förden
interna kontroll som styrelsen och verkställandedirektören bedömerärnödvändigföratt tillse att
riktlinjerna följs.

Revisorns ansvar
Värtansvar äratt lämna ett yttrande, grundat pävar granskning, till årsstämmanom huruvida
riktlinjerna har följts.Vi har utförtgranskningen enligt FARs rekommendation RevR 8 Granskning av
ersättningartill ledande befattningshavare i aktiemarknadsbolag. Denna rekommendation kräveratt vi
följeryrkesetiska krav samt planerar och utförgranskningen föratt uppnå rimlig säkerhetatt
årsstämmansriktlinjer i allt väsentligtföljts.

R.evisionsforetaget tillämparISQC l (International Standard on Quality Control) och har därmedett
allsidigt system förkvalitetskontroll vilket innefattar dokumenterade riktlinjer och rutiner avseende
efterlevnad av yrkesetiska krav, standarder föryrkesutövningenoch tillämpliga krav j lagar och andra
författningar.

Vi äroberoende i förhållandetill Net Insight AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigtfullgjort
värtyrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Granskningen har omfattat bolagets organisation föroch dokumentation av ersättningsfrågorförledande
befattningshavare, de nya beslut om ersättningarsom fattats samt ett urval av de utbetalningar som

gjorts under räkenskapsårettill de ledande befattningshavarna. Revisorn väljervilka åtgärdersom ska

genomföras, bland annat genom att bedöma risken föratt riktlinjerna inte i allt väsentligtföljts.Vid
denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som ärrelevant förriktlinjernas
efterlevnad i syfte att utforma granskningsätgärdersom ärändamålsenligamed hänsyntill
omständigheterna, men inte i syfte att göraett uttalande om effektiviteten i bolagets interna kontroll.

Vi anser att var granskning ger oss rimlig grund förvärtuttalande nedan.

Uttalande
Vi anser att styrelsen och den verkställandedirektören förNet Insight AB (publ) under 2017

(räkenskapsåret2017) följtde riktlinjer förersättningartill ledande befattningshavare som fastställdes

päårsstämmanden 10 maj 2016 respektive årsstämmaden 9 maj 2017.

Stockholm den 28 mars 2018

,/^Thérese)yfelT6erg
Auktori^érad/Godkändrevisor


