
 
 
 
 
 
 
Revisorsyttrande över styrelsens redogörelse med uppgifter om särskilda inlösenvill-
kor m m enligt 20 kap 14 § aktiebolagslagen (2005:551)   
 
Till årsstämman i Alfa Laval AB (publ), org nr 556587-8054 
 
 
Uppdrag och ansvarsfördelning 
Vi har granskat styrelsens redogörelse daterad den 3 mars 2008. Det är styrelsen som har 
ansvaret för redogörelsen och för att den är upprättad i enlighet med aktiebolagslagen. Vårt 
ansvar är att granska redogörelsen så att vi kan lämna ett skriftligt yttrande över den enligt 
20 kap 14 § aktiebolagslagen.  
 
Granskningens inriktning och omfattning 
Granskningen har utförts i enlighet med FAR SRS rekommendation RevR 9 Revisorns övriga 
yttranden enligt aktiebolagslagen och aktiebolagsförordningen. Det innebär att vi har planerat 
och utfört granskningen för att med hög men inte absolut säkerhet kunna uttala oss om huru-
vida enligt vår mening redogörelsen avseende skälen till att inte alla aktieägare kan få aktier 
inlösta är rättvisande samt ändamålsenligheten och riktigheten i åtgärder som vidtas sam-
manhängande med bolagets bundna egna kapital eller aktiekapital. Granskningen har omfat-
tat ett urval av lämpliga bevis. Vi anser att vår granskning ger oss en rimlig grund för vårt 
uttalande nedan. 
 
Övriga uppgifter 
Styrelsen har i sin redogörelse redogjort för de åtgärder som föreslagits för att bolagets 
bundna egna kapital och bolagets aktiekapital inte skall minska. Styrelsen anger i sin redogö-
relse att minskningsbeslutet skall förenas med beslut om fondemission, varigenom aktiekapi-
talet skall tillföras 43 236 390 kronor från fritt eget kapital. 
 
Uttalande 
Vi anser 
- att styrelsens redogörelse avseende skälen till att inte alla aktieägare kan få aktier inlösta 

är rättvisande;  
- att de åtgärder som vidtas och som medför att varken bolagets bundna egna kapital eller 

dess aktiekapital minskar är ändamålsenliga och att de bedömningar som har gjorts om 
effekterna av dessa åtgärder är riktiga. 

 
 
Lund, den 3 mars april 2008  
 
 
 
Ingvar Ganestam  Kerstin Mouchard 
Auktoriserad revisor  Auktoriserad revisor 
 


