Revisorns yttrande enligt 13 kap. 8 § aktiebolagslagen (2005:551) över styrelsens redogörelse för
apportegendomens nytta och värde

Till bolagsstämman i Binero Group AB (publ), org.nr 556264–3022 (nedan ” Bolaget ” )
Vi har granskat st yrelsens redogörelse med avseende på apport egendomen daterad den 18 oktober
2021.

Revisorns ansvar
Vår uppgift är at t ut tala oss om apportegendom på grundval av vår granskning. Vi har utfört
granskningen enligt FARs rekommendat ion RevR 9 Revisorns övriga yttranden enligt aktiebolagslagen
och aktiebolagsförordningen. Denna rekommendation kräver at t vi planerar och ut för granskningen för
at t uppnå rimlig säkerhet at t st yrelsens redogörelse inte innehåller väsentliga felakt ighet er.
Revisionsföretaget tillämpar ISQC 1 (International Standard on Qualit y Control) och har därmed et t
allsidigt system för kvalitetskontroll vilket innefat tar dokumenterade riktlinjer och rutiner avseende
ef terlevnad av yrkeset iska krav, standar der för yrkesutövningen och t illämpliga krav i lagar och andra
förfat t ningar.

Vi är oberoende i förhållande till Bolaget enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt
yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Granskningen innefat tar at t genom olika åtgärder inhämta bevis om finansiell och annan information i
st yrelsens redogörelse. Revisorn väljer vilka åt gärder som ska utföras, bland annat genom at t bedöma
riskerna för väsent liga felakt igheter i redogörelsen, vare sig dessa beror på oegent ligheter eller
misstag. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kont rollen som är
relevanta för hur st yrelsen upprät tar redogörelsen i syfte att utforma granskningsåt gärder som är
ändamålsenliga med hänsyn till omst ändigheterna, men inte i syf te at t göra et t ut talande om
effektivit eten i den interna kont rollen. Granskningen omfat tar också en utvärdering av
ändamålsenlighet en i de värderingsmetoder som har använts och rimligheten i st yrelsens ant aganden.
Övriga upplysningar
Som framgår av st yrelsens redogörelse definieras apport egendomen som samtliga aktier i RedBridge
AB, or g.nr 556645-8617 (” Apport egendomen” ). Bet alning för Apportegendomen ska erläggas dels
genom nyemission av högst 7 500 000 aktier i Bolaget till en total emissionslikvid om högst
38 250 000 kronor, dels genom en kontant bet alning uppgående preliminärt till 60 950 000 kronor.

Såsom likaledes framgår av st yrelsens redogörelse har Bolaget den 18 oktober 2021 ingåt t et t avtal
med Jonas Feist, St efan Andersson, Whist ler AB och Magnus Bengt sson (” Säljarna” ) om at t Bolaget ska
förvärva samtliga akt ier i RedBridge AB, org.nr 556645-8617, samt dess dot terbolag RedBridge
Technology AB, org.nr 556865-86367, (gemensamt ” RedBridge” ) (” Förvärvet ” ). Det antal aktier som
Säljarna högst ska äga rät t at t teckna motsvarar, enligt ovan nämnd överenskommelse, 38 250 000
kronor dividerat med den volymviktade genomsnit tliga aktiekursen för Bolaget s akt ie på Nasdaq First
North Premier Growt h Market under perioden från och med den 19 oktober 2021 t ill och med 25 oktober
2021, dock lägst 5,10 kronor per aktie. Den apportegendom som ska t illföras Bolaget , dvs Förvärvet,
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Styrelsens ansvar för redogörelsen
Det är st yrelsen som har ansvaret för at t ta fram redogörelsen enligt akt iebolagslagen och för at t det
finns en sådan intern kontroll som st yrelsen bedömer nödvändig för at t kunna ta fram redogörelsen
utan väsent liga felakt igheter, vare sig dessa beror på oegent ligheter eller misstag.

På grundval av denna värdering är det st yrelsens bedömning at t den egendom som kan komma at t
t illföras Bolaget som apportegendom har et t vär de för Bolaget som minst mot svarar värdet av de aktier
som emitt eras av Bolaget och den kontanta ersätt ningen, att Apport egendomen kan antas bli till nyt ta
för Bolaget och at t Apport egendomen således inte har åsat ts et t högre värde än det verkliga värdet för
Bolaget . Baserat på det ovannämnda och tillämpliga redovisningsregler beräknar st yrelsen at t
Apportegendomen i form av samtliga aktier i Redbridge kommer at t tas upp i Bolagets balansräkning till
et t värde om 99 200 000 kronor, varav 60 950 000 kronor avser den kontant a ersät tningen och 38
250 000 kronor avser den del av ersätt ningen som ut görs av nyemit terade aktier i Bolaget. Det slutliga
värde till vilket apport egendomen kommer at t tas upp i Bolaget s balansräkning kommer dock – i enlighet
med gällande redovisningsregler – at t slut giltigt fastställas baserat på aktiekursen för Bolagets aktier
vid den så kallade transaktionst idpunkten och kan därför komma att avvika från det beräknade värde
som anges ovan.
Vi har bedömt det av st yrelsen presenterade underlaget för at t kunna verifiera beskrivningen av
Apportegendomen samt ändamålsenligheten och tillämpningen av de metoder som ligger t ill grund för
bedömningen av värdet för Bolaget . Härvid har det int e framkommit något som gjort at t vi funnit
anledning at t ifrågasät ta det av st yrelsen bedömda värdet.
Det ta yt trande har endast till syft e att fullgöra det krav som uppställs i 13 kap. 8 § akt iebolagslagen
och får inte användas för något annat ändamål.
Uttalande
Vi anser;
- at t Appor tegendomen är eller kan antas bli till nyt ta för Bolaget s verksamhet ; och
- at t Appor tegendomen i redogörelsen inte har tagit s upp t ill et t högre vär de än det verkliga
värdet för Bolaget .

Stockholm den 21 oktober 2021

Ernst & Young AB

Håkan Aspenblad
Auktoriserad revisor
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beräknas ha et t värde om totalt 99 200 000 kronor, och st yrelsen beräknar at t apport egendomen
kommer at t tas upp i Bolaget s balansräkning t ill det ta värde om 99 200 000 kronor, varav 60 950 000
kronor avser den kontanta ersättningen och 38 250 000 kronor avser den del av ersättningen som
ut görs av nyemit terade aktier i Bolaget. St yrelsens värdering av Appor tegendomen har baserat s på
st yrelsens egen värdering samt förhandling med Säljarna, vilket enligt st yrelsen har ut mynnat i et t
marknadsvärde. I värderingen har beakt at s result atet av en företagsundersökning (due diligence) av
RedBridge som omfat tar legala, finansiella och kommersiella frågor och st yrelsen har i värderingen
beakt at RedBridges ställning, result at och framtida intjäningsförmåga. I t illägg har st yrelsen gjor t en
analys av liknande transaktioner som genomförts de senaste åren och även använt sig av mult iplar. Det
är st yrelsens uppfatt ning at t ut fallet av värderingen stödjer det värde som åsat ts Apportegendomen.
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