Til generalforsamlingen i Byggma ASA

Uavhengig revisors attestasjonsuttalelse om rapport om lønn
og annen godtgjørelse til ledende personer
Konklusjon
Vi har utført et attestasjonsoppdrag for å oppnå betryggende sikkerhet for at Byggma ASAs rapport om
lønn og annen godtgjørelse til ledende personer (lønnsrapporten) for regnskapsåret som ble avsluttet
31. desember 2021, er utarbeidet i samsvar med allmennaksjeloven § 6-16b og tilhørende forskrift.
Etter vår mening er lønnsrapporten i det alt vesentlige utarbeidet i samsvar med allmennaksjeloven §
6-16b og tilhørende forskrift.

Styrets ansvar
Styret er ansvarlig for utarbeidelsen av lønnsrapporten og for at den inneholder de opplysninger som
kreves etter allmennaksjeloven § 6-16b og tilhørende forskrift. Styret har også ansvar for slik intern
kontroll som det finner nødvendig for å utarbeide en lønnsrapport som ikke inneholder vesentlig
feilinformasjon, hverken som følge av misligheter eller feil.

Vår uavhengighet og kvalitetskontroll
Vi er uavhengige av selskapet slik det kreves i lov, forskrift og International Code of Ethics for
Professional Accountants (inkludert internasjonale uavhengighetsstandarder) utstedt av the
International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA reglene), og vi har overholdt våre øvrige
etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Vi anvender internasjonal standard for
kvalitetskontroll (ISQC 1) og opprettholder et omfattende system for kvalitetskontroll inkludert
dokumenterte retningslinjer og prosedyrer vedrørende etterlevelse av etiske krav, faglige standarder
og gjeldende lovmessige og regulatoriske krav.

Revisors oppgaver og plikter
Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om lønnsrapporten inneholder de opplysninger som kreves
etter allmennaksjeloven § 6-16b og tilhørende forskrift, og at opplysningene i lønnsrapporten ikke
inneholder vesentlig feilinformasjon. Vi har utført vårt arbeid i samsvar med internasjonal
attestasjonsstandard (ISAE) 3000 – «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet
revisorkontroll av historisk finansiell informasjon».
Vi har gjort oss kjent med retningslinjene om fastsettelse av lønn og godtgjørelse til ledende personer
som er godkjent av generalforsamlingen. Våre handlinger omfattet opparbeidelse av en forståelse av
den interne kontrollen som er relevant for utarbeidelse av lønnsrapporten for å utforme
kontrollhandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en
mening om effektiviteten av selskapets interne kontroll. Videre utførte vi kontroller av fullstendigheten
og nøyaktigheten av opplysningene i lønnsrapporten, herunder om den inneholder de opplysningene
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som kreves etter lov og tilhørende forskrift. Vi mener at innhentet bevis er tilstrekkelig og
hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Kristiansand, 27. april 2022
PricewaterhouseCoopers AS

Reidar Henriksen
Statsautorisert revisor
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