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Revisorns yttrande enligt 14 kap. 8 g och 15 kap. 8 S aktiebolagslagen
(zoo5:SSr) river styrelsens redogcirelse fcir vdsentliga hdndelser fcir

perioden 2o2o-o1-27 -2o2o-to-29

Till bolagsstamman i Mackmyra Svensk Whisk y AB (publ), org.nr 556567-4610
Vi har granskat styrelsens redogOrelse daletad 202O-iO-29.

Styrelsens ansvar f6r redog6relsen
Det ar styrelsen som har ansvaret fdr att la fram redogdrelsen enligt aktiebolagslagen och fdr att det finns en
sadan intern kontroll som styrelsen bedomer nodvendig for att kunna ta fram redogoretsen utan vasen iga
felaktigheter, vare sig dessa beror pA oegentligheter eller misstag.

Revisorns ansvar
Ver uplgift ar att uttala oss om styrelsens redogorelse pa grundval av v6r granskning. Vi har utfdrt granskningen
enligt FARS rekommendation RevR 9 Revisoms Aviga yttranden enligt aktiebotagsligen och
aktiebolagsfdrodningen. Denna rekommendation kraver att vi planerar och utfor granskningen f6r att uppn6
begransad sekerhet att styrelsens redogdrelse inte inneheller vesentliga felaktigheter. Reviaionsioretaget
tillampar lsQc 1 (lnternational standard on Quality control) och har darmed ett allsidigt system fdr
kvaliletskontroll vilket innefattar dokumenterade riktlinjer och rutiner avseende efterlevnad av yrkesetiska krav,
slandarder fdr yrkesutdvningen och tillempliga krav i lagar och andra fOrfattningar.
Vi ar oberoende i fdrhellande till Mackmyra Svensk Whisky AB (publ) enligt god revisorssed i Sverige och har
dvrigt fullg.iort van yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
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Granskningen innefattar att genom olika etgerder inhamta bevis om finansiell och annan information i styrelsens
redog6relse. Revisorn valjer vilka etgarder som ska utfdras, bland annat genom att beddma riskerna fdr
vesentliga felaktigheter i redogorelsen, vare sig dessa beror pa oegen igheter eller misstag. vid denna
riskbeddmning beaktar revisom de delar av den inlema kontrollen som ar relevanla f6r huistyrelsen upprattar
redogdrelsen_ i syfte att utforma granskningsatgarder som ar andamalsenliga med hansyn till omstendigheterna,
men inte i syfte att gora ett uttalande om effektiviteten i den interna kontrollen. Granskningen har begransats till
dversiktlig analys av redogdrelsen och underlag till denna samt f6rfragningar hos bolagets personal. Virt
bestyrkande grundar sig dermed pa en begransad sakerhet jamfdrt med en revision. Vi anier att de bevis vi har
inhamtat ar tillreckliga och Andam6lsenliga som grund f6r vad uttalande.

Uttalande
Grundat pa vAr granskning har det inte kommit fram nagra omstandigheter som ger oss anledning att anse afl
styrelsens redogOrelse inte avspeglar vasentliga handelser fOr bolaget pe ett rettuisande satt under perioden
2020-05-27 -202U 1 0-29.

6vriga upplysningar
Detta yttrande har endast till syfte att fullgdra de krav som uppstells i '14 kap. 8 S och 1S kap. 8
aktiebolagslagen och far inte anvandas fdr negot annat andamal.
Gavle de 29 oktober 2020
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