Revisorns yt t rande avseende den lagst adgade hållbarhet srapport en
Till bolagsstämman i Wernesson Ost AB, or g.nr 556499-6097

Uppdrag och ansvarsfördelning

Det är styrelsen som har ansvaret för hållbarhet srapporten för år 2021 och för att den är upprättad i enlighet med
årsredovisningslagen.
Granskningens inrikt ning och omfat tning

Ut t alande

En hållbarhet srapport har upprät tat s.

Jönköping den 1 mars 2022
Ernst & Young AB

Carolina Birch
Auktor iserad revisor

Penneo dokumentnyckel: EKMPW-S0UF1-QUWB7-P7KN2-KAK5T-NDEGE

Vår granskning har skett enligt FARs rekommendation RevR 12 Revisorns yttrande om den lagstadgade hållbarhet srappor ten.
Detta innebär at t vår granskning av hållbarhet srapporten har en annan inriktning och en väsent ligt mindre omfattning jämfört
med den inriktning och omfattning som en revision enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige har.
Vi anser at t denna granskning ger oss tillräcklig grund för vårt ut talande.
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"Med min signatur bekräftar jag innehållet och alla datum i detta dokumentet."
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