
Revisorsyttrande enligt 20 kap 14 $ i aktiebolagslagen (2005:551) iiver styrelsens
redogOrelse enligt 20 kap 13 $ fjlrde stycket samma lag

Upp dr a g o ch ansv ar sfdr delning

Till irsstiimman i Endomines AB (publ), org nr 556694-2974.Det iir styrelsen som har

ansvaret ftir redogcirelsen och ftir att den iir upprittad i enlighet med aktiebolagslagen.
Vflrt ansvar iir att granska redogrirelsen sl att vi kan liimna ett skriftligt yttrande civer den
enligt 20kap 14 $ aktiebolagslagen. Detta yttrande har endast till syfte att fullgrira det
krav som uppstiills i 20 kap 14 $ aktiebolagslagen och fEr inte anviindas ftir nigot annat
iindamfll.

Grans lvtingens inriktning och omfattning

Granskningen har utftirts i enlighet med FAR SRS rekommendation RevR 9 Revisorns
dvriga yttranden enligt aktiebolagslagen och aktiebolagsforordningen. Det inneblir att vi
planerat och utftirt granskningen fdr att med h<ig, men inte absolut siikerhet kunna uttala
oss om iindamilsenligheten och riktigheten i de itgarder som vidtas med avseende pi
bolagets bundna egna kapital och aktiekapital. Granskningen har omfattat ett urval av
liimpliga bevis. Vi anser attvhr granskning ger oss en rimlig grund ftr v6rt uttalande
nedan.

Uttalande

Vi anser att de itgArder som vidtas och som medfcir att varken bolagets bundna egna
kapital eller dess aktiekapital minskar iir iindamilsenliga och att de bedcimningar som har
gjorts om effekterna av dessa ilgbrder ir riktiga.

Stockholm den 9 oktober 2

Auktoriserad revisor

(1 )



Revisorns yttrande iiver styrelsens redogdrelse fOr viisentliga hiindelser enligt 13 kap.
6 $ aktiebolagslagen (2005:551)

Till bolagsstdmman i Endomines AB, org.nr 556694-2974

Upp dr a g o ch ansv ar sfor delning

Jaghar granskat styrelsens redogiirelse daterad 2009-10-09. Det iir styrelsen som har
ansvaret ft)r redogdrelsen och ftir att den lir uppriittad i enlighet med aktiebolagslagen.
Mitt ansvar 2ir att granska redogdrelsen si att jag kan l[mna ett skriftligt yttrande <iver den
enligt 13 kap.6 $ aktiebolagslagen. Detta yttrande har endast till syfte att fullgcira det krav
som uppstiills i 13 kap 6 $ aktiebolagslagen och fbr inte anviindas fiir nigot awrat
iindamfll.

Granslmingens inriktning och omfattning

Granskningen har utftirts i enlighet med FAR SRS rekommendation RevR 9 Revisorns
ovrigayttranden enligt ahiebolagslagen och ahiebolagsfdrordningen. Det innebir att jag
har planerat och utftirt granskningen ftir att med begriinsad siikerhet kunna uttala mig om
huruvida redogcirelsen avspeglar viisentliga hiindelser ftir bolaget pfl ett korrekt siitt.
Granskningen har begrbnsats till dversiktlig analys av redogcirelsen och underlag till denna
samt fcirfrlgningar hos bolagets personal. Jag anser att min granskning ger mig en rimlig
grund fcir mitt uttalande nedan.

Uttalande

Grundat pi min granskning har det inte kommit fram nhgra omstiindigheter som ger mig
anledning att anse att styrelsens redogdrelse inte avspeglar viisentliga hdndelser fdr
bolaget pA ett korrekt s[tt.

Auktoriserad revisor

Stockholm
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Revisorns yttrande Over styrelsens redogiirelse ftir viisentliga hiindelser enligt 14 kap.
8 $ aktiebolagslagen (2005:551)

Till bolagsstiimman i Endomines AIf, org.nr 556694-2974

Upp dr ag o ch ansvarsfordelning

Jag har granskat styrelsens redogdrelse daterad 2009-10-09. Det iir styrelsen som har
ansvaret fcir redogdrelsen och ftjr att den iir uppriittad i enlighet med aktiebolagslagen.
Mitt ansvar 5r att granska redogcirelsen si att jag kan liimna ett skriftligt yttrande civer den
enligt 14 kap.S $ aktiebolagslagen. Detta yttrande har endast till syfte att fullgdra det krav
som uppstiills i 14 kap 8 $ aktiebolagslagen och fbr inte anviindas fcir nigot annat
iindamil.

Gr ans kningens inrihning och omfattning

Granskningen har utfcirts i enlighet med FAR SRS rekommendation RevR 9 Revisorns
dvriga yttranden enligt aktiebolagslagen och ahiebolagsJdrordningen. Det innebiir att jag
har planerat och utfcirt granskningen ftir att med begriinsad slikerhet kunna uttala mig om
huruvida redogcirelsen avspeglar viisentliga hiindelser ftir bolaget pi ett korrekt siitt.
Granskningen har begrdnsats till civersiktlig analys av redogdrelsen och underlag till derura
samt fcirfrlgningar hos bolagets personal. Jag anser att min granskning ger mig en rimlig
grund fcir mitt uttalande nedan.

Uttalande
Grundat pi min granskning har det inte kommit fram nhgra omstiindigheter som ger mig
anledning att anse att styrelsens redogcirelse inte avspeglar viisentliga h?indelser fcir
bolaget pi ett korrekt siitt.

Auktoriserad revisor

Stockholm den 9 ok

Sten
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