
N.B. The English text is an in-house translation 

Revisorns yttrande enligt 20 kap 8 § andra stycket aktiebolagslagen 
(2005:551) om huruvida bolagsstämman bör besluta enligt förslaget om 
minskning av aktiekapitalet 
Auditor's statement pursuant to Chapter 20, Section 8, second para graph of 
the Swedish Companies Act (2005:551) concerning whether the 
shareholders' meeting should adopt a proposed resolution to reduce the 
share capita! 

Till bolagsstämman i Energy0 Solutions Russia AB (pub!), org nr 556694-7684 

Vi har granskat styrelsens förslag om minskning av aktiekapital daterat 13 april 2016. 

To the shareholders' meeting of Energy0 Solutions Russia AB (pub!), Reg. No. 556694-7684 

We have audited the board of directors' proposal concerning a reduction of the share capita! dated 
13 April 2016. 

Styrelsens ansvar för förslaget/The board of directors' responsibility for the 
proposal 
Det är styrelsen som har ansvaret för att ta fram förslaget om minskning av aktiekapital enligt 
aktiebolagslagen och för att det finns en sådan intern kontroll som styrelsen bedömer nödvändig för 
att kunna ta fram förslaget utan väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller 
på fel. 
Under the Swedish Companies Act, it is the responsibility of the board of directors to prepare the 
proposal concerning a reduction of the share capital and to ensure that there are such interna! 
controls -which the board considers necessaty to enable the proposal to be prepared without material 
misstatements, whether due to fraud or error. 

Revisorns ansvar/The auditor's responsibility 
Vår uppgift är att uttala oss om minskning av aktiekapital på grundval av vår granskning. Vi har 
utfört granskningen enligt FARs rekommendation RevR 9 Revisorns övriga yttranden enligt 
aktiebolagslagen och aktiebolagsförordningen. Denna rekommendation kräver att vi följer 
yrkesetiska krav samt planerar och utför granskningen för att uppnå rimlig säkerhet att styrelsens 
förslag inte innehåller väsentliga felaktigheter. Revisionsföretaget tillämpar ISQC 1 (International 
Standard on Quality Control) och har därmed ett allsidigt system för kvalitetskontroll vilket innefattar 
dokumenterade riktlinjer och rutiner avseende efterlevnad av yrkesetiska krav, standarder för 
yrkesutövningen och tillämpliga krav i lagar och andra författningar. 

Granskningen innefattar att genom olika åtgärder inhämta bevis om finansiell och annan information 
i styrelsens förslag. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma 
riskerna för väsentliga felaktigheter i förslaget, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. 
Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för 
hur styrelsen upprättar förslaget i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med 
hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i den interna 
kontrollen. Granskningen omfattar också en utvärdering av ändamålsenligheten och rimligheten i 
styrelsens antaganden. Vi anser att de bevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som 
grund för vårt uttalande. 
Our responsibility is to express our opinion concerning a reduction of the share capital based on our 



review. We have conducted the review in accordance with the Swedish Institute of Authorised Public 
Accountants' (FAR) Recommendation 9, "The auditor 's other statements under the Companies Act 
and the Companies Ordinance". This recommendation requires that we comply with professional 
ethicalrequirements and that we plan and conduct the audit in order to obtain reasonable assurance 
that the board of directors' proposal does not contain any material misstatements. The audit firm 
applies International Standard on Quality Control 1 and accordingly maintains a coniprehensive 
system of quality control including documented policies and procedures regarding compliance with 
ethical requirements, professional standards and applicable legal and regulatoiy requirements. 

The audit involves peiforming various procedures to obtain evidence of financial and other 
information contained in the board of directors' proposal. The auditor decides what procedures will 
be performed by assessing, inter alla, the risks of any material misstatements in the proposal, 
whether dile to fi-aud or error. In connection with this risk assessment, the auditor considers the 
relevant parts of the internal controls relating to how the board of directors prepares the proposal 
in order to perform the audit procedures appropriate in the circumstances, but not for the purpose 
of expressing an opinion on the effectiveness of the internal controls. The audit also includes an 
evaluation of the appropriateness and the reasonableness of the board 's assumptions. We be/leve 
that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit 
opinion. 

Uttalande/Opinion 
Vi tillstyrker styrelsens förslag om minskning av aktiekapitalet för återbetalning till vissa aktieägare. 
We recommend the board of directors' proposal concerning a reduction of the share capital for 
repaynient to certain shareholders. 

Övriga upplysningar/Other information 
Detta yttrande har endast till syfte att fullgöra det krav som uppställs i 20 kap 8 § andra stycket 
aktiebolagslagen och får inte användas för något annat ändamål. 
This statement has only been prepared in order to satisft the requirements set forth in Chapter 20, 
Section 8, second paragraph of the Companies Act and may not be used for any other purpose. 

Stockholm den 14 april 2016 
Stockholm, 14 April 2016 

I(PMG AB 

Anders Tagde 
Auktoriserad revisor 
Authorised Public Accountant 



N.B. The English text is an in-house translation 

Revisorsyttrande enligt 20 kap 14 § aktiebolagslagen (2005:551) över 
styrelsens redogörelse med uppgifter om särskilda inlösenvillkor m.m. 
Auditors' statement pursuant to Chapter 20, Section 14 of the Swedish 
Companies Act (2005:551) in respect of the board of directors' report 
containing special redemption terms and conditions, etc. 

Till bolagsstämman i Energy0 Solutions Russia AB (publ), org nr 556694-7684 

Vi har granskat styrelsens redogörelse med uppgifter om särskilda inlösenvillkor daterad 13 april 
2016. 

To the shareholders' meeting of Energy0 Solutions Russia AB (publ), Reg. No. 556694-7684 

We have audited the board of directors' report containing special redemption terms and conditions 
dated 13 April 2016. 

Styrelsens ansvar för redogörelsen/The board of directors' responsibility for 
the report 
Det är styrelsen som har ansvaret för att ta fram redogörelsen med särskilda inlösenvillkor enligt 
aktiebolagslagen och för att det finns en sådan intern kontroll som styrelsen bedömer nödvändig för 
att kunna ta fram redogörelsen utan väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter 
eller på fel. 
Under the Swedish Companies Act, it is the responsibility of the board of directors to prepare the 
report containing special redemption terms and conditions and to ensure that there are such interna! 
controls which the board considers necessaly to enable the report to be prepared without material 
misstatements, whether due to fraud or error. 

Revisorns ansvar/The auditor's responsibility 
Vår uppgift är att uttala oss om särskilda lösenvillkor på grundval av vår granskning. Vi har utfört 
granskningen enligt FARs rekommendation RevR 9 Revisorns övriga yttranden enligt 
aktiebolagslagen och aktiebolagsförordningen. Denna rekommendation kräver att vi följer 
yrkesetiska krav samt planerar och utför granskningen för att uppnå rimlig säkerhet att styrelsens 
redogörelse inte innehåller väsentliga felaktigheter. Revisionsföretaget tillämpar ISQC 1 
(International Standard on Quality Control) och har därmed ett allsidigt system för kvalitetskontroll 
vilket innefattar dokumenterade riktlinjer och rutiner avseende efterlevnad av yrkesetiska krav, 
standarder för yrkesutövningen och tillämpliga krav i lagar och andra författningar. 

Granskningen innefattar att genom olika åtgärder inhämta bevis om finansiell och annan information 
i styrelsens redogörelse. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att 
bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i redogörelsen, vare sig dessa beror på oegentligheter 
eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är 
relevanta för hur styrelsen upprättar redogörelsen i syfte att utforma granskningsåtgärder som är 
ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om 
effektiviteten i den interna kontrollen. Granskningen omfattar också en utvärdering av 
ändamålsenligheten och rimligheten i styrelsens antaganden. Vi anser att de bevis vi har inhämtat är 
tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande. 
Our responsibility is to express our opinion concerning the special redemption terms and conditions 
based on our audit. We have conducted the audit in accordance with the Swedish Institute of 
Authorised Public Accountants' (FAR) Recommendation 9, "The auditor's other statements under 



/(PMG 

the Companies Act and the Companies Ordinance". This recommendation requires that we comply 
with professional ethical requirements and that we plan and conduct the review in order to obtain 
reasonable assurance that the board of directors' report does not contain any material 
misstatements. The audit firm applies International Standard on Quality Control 1 and accordingly 
maintains a comprehensive system of quality control including documented policies and procedures 
regarding compliance with ethical requirements, professional standards and applicable legal and 
regulatory requirements. 

The audit involves performing various procedures to obtain evidence of financial and other 
information contained in the board of directors' report. The auditor decides what procedures will be 
perfornzed by assessing, inter alia, the risks of any material misstatements in the report, whether due 
to fraud or error. In connection with this risk assessment, the auditor considers the relevant parts of 
the internal controls relating to how the board of directors prepares the report in order to pezform 
the audit procedures appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an 
opinion on the effectiveness of the internal controls. The audit also includes an evaluation of the 
appropriateness and the reasonableness of the board's asszmiptions. We believe that the audit 
evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion. 

Uttalande/Opinion 
Vi anser att 

— styrelsens redogörelse avseende den egendom som frånhänds bolaget är rättvisande, och 
— 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. 

We consider that: 
- the board of directors' report regarding the property which is divested from the company is 

true and fair; and 
- the measures which are undertaken and which entail that neither the company's restricted 

equity nor the share capital is reduced are appropriate and that the assessment performed 
concerning the effects of such measures are correct. 

Övriga upplysningar/Other information 
Detta yttrande har endast till syfte att fullgöra det krav som uppställs i 20 kap 14 § aktiebolagslagen 
och får inte användas för något annat ändamål. 
This statement has only been prepared in order to satisft the requirements set forth in Chapter 20, 
Section 14 of the Companies Act and may not be used for any other purpose. 

Stockholm den 14 april 2016 
Stockholm, 14 April 2016 

KPMG AB 

Anders Tagde 
Auktoriserad revisor 
Authorised Public Accountant 
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