
KPMG! 
Revisorsyttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen (2005:551) om huruvida arsstammans 

riktlinjer om ersattningar till ledande befattningshavare har féljts 

Till arsstamman i Cibus Nordic Real Estate AB (publ), Org nr 559135-0599 

Inledning 

Vi har granskat om styrelsen och verkstallande direktéren fér Cibus Nordic Real Estate AB (publ) under ar 2022 har fdljt 
de riktlinjer for ersdttningar till ledande befattningshavare som faststallts pa arsstamman den 24 april 2020. 

Styrelsens och verkstallande direkt6rens ansvar 

Det ar styrelsen och verkstallande direkt6ren som har ansvaret fér att riktlinjerna féljs och for den interna kontroll som 
styrelsen och den verkstallande direkt6ren bedémer ar nédvandig for att tillse att riktlinjerna féljs. 

Revisorns ansvar 

Vart ansvar ar att lamna ett yttrande, grundat pa var granskning, till arsstamman om huruvida riktlinjerna har féljts. Vi 

har utfért granskningen enligt FARs rekommendation RevR 8 Granskning av ersdattningar till ledande befattningshavare 
i vissa publika aktiebolag. Denna rekommendation kraver att vi foljer yrkesetiska krav samt planerar och utf6r 
granskningen fér att uppna rimlig sakerhet att arsstammans riktlinjer i allt vasentligt foljts. Revisionsforetaget tillampar 
International Standard on Quality Management 1, som kraver att foretaget utformar, implementerar och hanterar ett 

system fér kvalitetsstyrning inklusive riktlinjer eller rutiner avseende efterlevnad av yrkesetiska krav, standarder fér 
yrkesutévningen och tillampliga krav i lagar och andra férfattningar. 

Vi ar oberoende i férhallande till Cibus Nordic Real Estate AB (publ) enligt god revisorssed i Sverige och har i 6vrigt 

fullgjort vart yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Granskningen har omfattat bolagets organisation for och dokumentation av ersattningsfragor for ledande 
befattningshavare, de nya beslut om ersattningar som fattats samt ett urval av de utbetalningar som gjorts under 
rakenskapsaret till de ledande befattningshavarna. Revisorn valjer vilka atgarder som ska genomforas, bland annat 
genom att bed6éma risken for att riktlinjerna inte i allt vasentligt foljts. Vid denna riskbed6émning beaktar revisorn de 
delar av den interna kontrollen som 4r relevant for riktlinjernas efterlevnad i syfte att utforma granskningsatgdrder som 
ar Andamalsenliga med hansyn till omstandigheterna, men inte i syfte att géra ett uttalande om effektiviteten i bolagets 

interna kontroll. 

Vi anser att var granskning ger oss rimlig grund fér vart uttalande nedan. 

Uttalande 

Vi anser att styrelsen och den verkstallande direkt6ren for Cibus Nordic Real Estate AB (publ) under 2022 féljt de 
riktlinjer for ersAttningar till ledande befattningshavare som faststalldes pa arsstamman den 24 april 2020. 
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