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Revisorsyttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen 
(2005:551) om huruvida arsstammans riktlinjer om 
ersattningar till Iedande befattningshavare har foljts 

Till arsstamman i Saab AB (publ), org.nr 556036-0793 

Vi bar granskat om styrelsen och verkstallande direkti:iren for Saab AB (publ) under ar 2018 bar foljt de riktlinjer 
for ersattningar till ledande befattningshavare som faststallts pa arsstamman den 5 april 2017 respektive 
arsstamman den 10 april 2018. 

Styrelsens och verlcstallande direlctorens ansvar 

Det ar styrelsen och verkstiillande direkti:iren som bar ansvaret for att riktlinjerna foljs och for den interna 
konh·oll som styrelsen och verkstallande direktoren bedi:imer ar nodviindig for att tillse att riktlinjerna foljs. 

Revisorns ansvar 

Vil.rt ansvar iir att liimna ett yttrande, grundat pa var granskning, till 11.rsstiimman om huruvida riktlinjerna har 
foljts. Vi bar utfort granslmingen enligt FARs rekommendation RevR 8 Granskning av ersattningm· till ledande 
befattningshavare i aktiemarknadsbolag. Denna rekommendation kriiver att vi foljer yrkesetiska krav samt 
planerar och utfor granskningen for att uppna rimlig siikerhet att arsstiimmans riktlinjer i allt viisentligt foljts. 
Revisionsforetaget tilliimpar ISQC 1 (International Standard on Quality Control) och bar diirmed ett allsidigt 
system for kvalitetskontroll vilket innefattar dokumenterade riktlinjer och rutiner avseende efterlevnad av 
yrkesetiska krav, standarder for yrkesutovningen och tilliimpliga krav i !agar och andra forfattningar. 

Vi iir oberoende i forhallande till Saab AB enligt god revisorssed i Sverige och bar i ovrigt fullgjort vii.rt yrkesetiska 
ansvar enligt dessa krav. 

Granskningen har omfattat bolagets organisation for och dokumentation av ersiittningsfragor for ledande 
befattningshavare, de nya beslut om ersiittningar som fattats samt ett urval av de utbetalningar som gj011s under 
riikenskapsaret till de ledande befattningshavarna. Revisorn viiljer vilka atgiirder som ska genomforas, bland 
annat genom att bedoma risken for att riktlinjerna inte i allt viisentligt foljts. Vid denna riskbedomning beaktar 
revisorn de delar av den interna kontrollen som iir relevant for riktlinjernas efterlevnad i syfte att utforma 
granskningsll.tgiirder som iir iindamll.lsenliga med hiinsyn till omstiindigheterna, men inte i syfte att gora ett 
uttalande om effektiviteten i bolagets interna kontroll. 

Vi anser att var granslming ger oss rimlig grund for vii.rt uttalande nedan. 

Uttalande 

Vi anser att styrelsen och den verkstiillande direktoren for Saab AB (publ) under 2018 foljt de riktlinjer for 
ersattningar till ledande befattningshavare som faststiilldes pa arsstiimman den 5 april 2017 respektive 
arsstiimman den 10 april 2018. 

Stockholm den 1 mars 2019 

PricewaterhouseCoopers AB 

�on 
<toriserad revisor 

Bilaga 3b 


