Revisorns yttrande avseende apportegendomens tillförande, nytta och värde m.m.
enligt 13 kap. 42 § aktiebolagslagen (2005:551)

Global Health Partner AB (publ.), org nr 556757-1103 (”Bolaget”)
Uppdrag och ansvarsfördelning
Vi har granskat styrelsens redogörelse avgiven den 27 oktober 2009 som utgjorde underlag
inför bolagsstämmans beslut om nyemission av aktier den 27 november 2009. Det är
styrelsen som har ansvaret för redogörelsen och för att den är upprättad i enlighet med 13
kap 7 § aktiebolagslagen. Det är således styrelsen som har ansvaret för hur användbar,
fullständig och relevant denna information och antaganden är. Vårt ansvar är att granska
redogörelsen så att vi kan lämna ett skriftligt yttrande över den enligt 13 kap 42 §
aktiebolagslagen. Detta yttrande har endast till syfte att fullgöra det krav som uppställs i 13
kap 42 § aktiebolagslagen och får inte användas för något annat ändamål.
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 tillförandet av apportegendomen till Bolaget, nyttan och värdet av den
apportegendom som redovisas i redogörelsen, samt beskriva apportegendomen och ange
vilken metod som använts vid värderingen. Granskningen har omfattat ett urval av
lämpliga bevis. Vi anser att vår granskning ger oss en rimlig grund för vårt uttalande
nedan.
Övriga uppgifter
Som framgår av styrelsens redogörelse består apportegendomen av 274 aktier i Nordic
Dental Holding AB, org. nr. 556692-7597. Som likaledes framgår av redogörelsen har
styrelsen bedömt apportegendomens värde utifrån en kassaflödesvärdering och
apportegendomen beräknades tas upp i Bolagets balansräkning till ett värde uppgående till
9 141 653 kronor. Det är styrelsens uppfattning att värdet på egendomen som tillförts
Bolaget såsom apportegendom minst motsvarar värdet av de aktier som ges ut.
Baserat på förhållandena vid den s.k. transaktionstidpunkten tas apportegendomen – i
enlighet med gällande redovisningsregler - upp till ett värde om [ ] kronor i Bolagets
balansräkning.
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Vi har bedömt det av styrelsen presenterade underlaget för att kunna verifiera
beskrivningen av apportegendomen samt ändamålsenligheten och tillämpningen av den
metod som ligger till grund för värderingen. Härvid har det inte framkommit något som
gjort att vi funnit anledning att ifrågasätta det värde som i redogörelsen åsatts
apportegendomen.
Uttalande
Vi anser, mot ovan angivna bakgrund, att
apportegendom har tillförts bolaget
apportegendomen är eller kan antas bli till nytta för Bolagets verksamhet, samt
apportegendomen i redogörelsen inte har tagits upp till högre värde än det verkliga
värdet för Bolaget.

Göteborg den [

] 2009

Ernst & Young AB

Sven-Arne Gårdh
Auktoriserad revisor
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