Uafhængig revisors erklæring om bestyrelsens beretning i forbindelse med kapitalnedsættelse
Til kapitalejerene i EAC Invest A/S, CVR 26 04 17 16
I forbindelse med behandling af forslag på selskabets ekstraordinære generalforsamling
den 3. marts 2020 om nedsættelse af aktiekapitalen fra 43.2 mio. kr. til 4.3 mio. kr. ved
nedsættelse af den nominelle aktiestørrelse samtidig med sammenlægning af aktier har
vi fået til opgave at udtale os om bestyrelsens beretning af 10. februar 2020 om begivenheder af væsentlig betydning for selskabets finansielle stilling, som er indtruffet efter aflæggelsen af årsrapporten for 2018, jf. selskabslovens § 156, stk. 2, nr. 3.
Bestyrelsens beretning, der er vedhæftet denne erklæring, er afgivet efter reglerne i selskabslovens § 185, jf. § 156, stk. 2, nr. 2.
Vores konklusion udtrykkes med begrænset sikkerhed.

Bestyrelsens ansvar for den aflagte beretning
Selskabets bestyrelse har ansvaret for at udarbejde en beretning, der oplyser om alle
begivenheder af væsentlig betydning for selskabets finansielle stilling, som er indtruffet
efter aflæggelsen af årsrapporten for 2018.
Bestyrelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som bestyrelsen anser for
nødvendig for at udarbejde en beretning uden væsentlig fejlinformation, uanset om
denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar
Vores ansvar er på grundlag af vores undersøgelser at udtrykke en konklusion om beretningen.
Vi har udført vores arbejde i overensstemmelse med ISAE 3000, Andre erklæringer med
sikkerhed end revision eller review af historiske finansielle oplysninger og yderligere krav
ifølge dansk revisorlovgivning med henblik på at opnå en begrænset sikkerhed for vores
konklusion.
KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab er underlagt den internationale standard om kvalitetsstyring, ISQC 1, og anvender således et omfattende kvalitetsstyringssystem, herunder dokumenterede politikker og procedurer vedrørende overholdelse af
etiske krav, faglige standarder og gældende krav i lov og øvrig regulering.
Vi har overholdt internationale etiske regler for revisorer (IESBA's etiske regler), herunder principper vedrørende uafhængighed, integritet, objektivitet, faglig kompetence og
fornøden omhu.
Vores arbejde har været begrænset til først og fremmest at omfatte forespørgsler til virksomhedens ledelse og medarbejdere samt analytiske handlinger. Vi har gennemgået
oplysninger af finansiel karakter i bestyrelsens beretning og i de offentliggjorte selskabsmeddelelser og vurderet disse i forhold til selskabets balance pr. 31. december 2018 og
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pr. 31. december 2019 samt drøftet beretningens og selskabsmeddelelsernes oplysninger med selskabets ledelse.
Omfanget af de handlinger, vi har udført ved vores undersøgelser, er mindre end ved en
erklæringsopgave med høj grad af sikkerhed. Som følge heraf er den grad af sikkerhed,
der er for vores konklusion, betydeligt mindre end den sikkerhed, der ville være opnået,
hvis der var udført en erklæringsopgave med høj grad af sikkerhed.

Konklusion
Ved det udførte arbejde er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver os anledning til
at konkludere, at den i bestyrelsens beretning indeholdte redegørelse om begivenheder
af væsentlig betydning for selskabets finansielle stilling, som er indtruffet efter aflæggelsen af årsrapporten for 2018 og frem til 10. februar 2020, ikke er i overensstemmelse
med kravene i selskabslovens §185, jf. § 156, stk. 2, nr. 2.

Supplerende oplysning vedrørende begrænsning af anvendelse
Erklæringen afgives alene til brug for kapitalejernes beslutning og kan ikke anvendes til
andre formål.

København, den 10. februar 2020
KPMG
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 25 57 81 98
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statsaut. revisor
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statsaut. revisor
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Beretning fra bestyrelsen i henhold til selskabslovens § 156,
stk. 2, nr.2
Denne beretning afgives af bestyrelsen i EAC Invest A/S i forbindelse med bestyrelsens
forslag til behandling på den ekstraordinære generalforsamling den 3. marts 2020 om at
gennemføre nedsættelse af selskabets aktiekapital.
Bestyrelsen skal hermed oplyse, at der ikke efter aflæggelse af årsrapporten 2018 er
indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for selskabets stilling, udover hvad fremgår
af allerede offentliggjorte selskabsmeddelelser i perioden 5. april 2019 til 3. januar 2020
(selskabsmeddelelser nr. 6/2019 - nr. 1/2020) til Nasdaq Copenhagen A/S.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen
Den 10. februar 2020

______________________________
Henning Kruse Petersen (formand)
______________________________
Jesper T. Lok

______________________________
Preben Sunke (næstformand)

