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Revisionsberättelse
Till bolagsstämman Nolato AB (publ), org nr 556080-4592 

Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för Nolato AB (publ) 
för räkenskapsåret 2021. Bolagets årsredovisning och koncernredovisning ingår på sidorna 
55–102 i detta dokument.
 Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisnings–
lagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av moderbolagets finansiella 
ställning per den 31 december 2021 och av dess finansiella resultat och kassaflöde för året 
enligt årsredovisningslagen. Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med årsredo-
visningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av koncernens finan-
siella ställning per den 31 december 2021 och av dess finansiella resultat och kassaflöde 
för året enligt International Financial Reporting Standards (IFRS), så som de antagits av EU, 
och årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och
koncernredovisningens övriga delar.
 Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräk-
ningen för moderbolaget och koncernen.

 

Våra uttalanden i denna rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen är för-
enliga med innehållet i den kompletterande rapport som har överlämnats till moderbola-
gets revisionsutskott i enlighet med Revisorsförordningens (537/2014) artikel 11.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed 
i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. 
Vi är oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen enligt god revisorssed i 
Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. Detta innefattar 
att, baserat på vår bästa kunskap och övertygelse, inga förbjudna tjänster som avses i 
Revisorsförordningens (537/2014) artikel 5.1 har tillhandahållits det granskade bolaget eller, i 
förekommande fall, dess moderföretag eller dess kontrollerade företag inom EU.
 Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som 
grund för våra uttalanden. 

Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen

Särskilt betydelsefulla områden
Särskilt betydelsefulla områden för revisionen är de områden som enligt vår professionella 
bedömning var de mest betydelsefulla för revisionen av årsredovisningen och koncernre-
dovisningen för den aktuella perioden. Dessa områden behandlades inom ramen för revi-
sionen av, och i vårt ställningstagande till, årsredovisningen och koncernredovis¬ningen 
som helhet, men vi gör inga separata uttalanden om dessa områden. Beskrivningen nedan 
av hur revisionen genomfördes inom dessa områden ska läsas i detta sammanhang.
 

Vi har fullgjort de skyldigheter som beskrivs i avsnittet Revisorns ansvar i vår rapport om 
årsredovisningen också inom dessa områden. Därmed genomfördes revisions¬åtgärder 
som utformats för att beakta vår bedömning av risk för väsentliga fel i årsredovisningen 
och kon¬cernredovisningen. Utfallet av vår granskning och de gransknings¬åt¬gärder som 
genomförts för att behandla de områden som framgår nedan utgör grunden för vår revi-
sionsberättelse. 

Värdering goodwill  och andelar i koncernföretag   

Beskrivning av området Hur detta område beaktades i revisionen

Goodwill redovisas till 1 924 Mkr och andelar i koncernföretag redovisas i moderbolaget 
till 1 994 Mkr per 31 december 2021. Nolato prövar årligen, och vid indikation på värdened-
gång, att redovisade värden inte överstiger beräknade återvinningsvärden för dessa till-
gångar. Återvinningsvärdena fastställs genom en nuvärdesberäkning av framtida kassa-
flöden per kassaflödesgenererande enhet och baseras på förväntat utfall av ett antal fak-
torer som grundas på ledningens affärsplaner och prognoser. 
Nedskrivningstestet för 2021 resulterade inte i någon nedskrivning. Till följd av de be-

dömningar och väsentliga antaganden som krävs vid beräkning av nyttjandevärdet har vi 
bedömt värdering av goodwill och andelar i koncernföretag som ett särskilt betydelsefullt 
område i revisionen. En beskrivning av nedskrivningstestet framgår av not 11.

I vår revision har vi utvärderat och granskat ledningens process för att upprätta ned-
skrivningstest, bland annat genom att utvärdera tidigare års träffsäkerhet i prognoser 
och antaganden. Vi har med stöd av våra värderingsspecialister granskat bolagets 
modell och metod för att genomföra nedskrivningstest. Vi har utvärderat bolagets 
känslighetsanalyser samt genomfört egna känslighetsanalyser av nyckelantaganden 
och möjliga påverkansfaktorer. Med stöd av våra värderingsspecialister har vi också 
granskat rimligheten i antaganden om diskonteringsränta och långsiktig tillväxt. Vi har 
bedömt huruvida lämnade upplysningar i årsredovisningen är ändamålsenliga.

REVISIONSBERÄTTELSE

Annan information än årsredovisningen och koncernredovisningen 
Detta dokument innehåller även annan information än årsredovisningen och koncernredo-
visningen och återfinns på sidorna [1–54]. Även ersättningsrapporten för räkenskapsåret 
2021 utgör annan information. Det är styrelsen och verkställande direktören som har 
ansvaret för denna andra information.
 Vårt uttalande avseende årsredovisningen och koncernredovisningen omfattar inte 
denna information och vi gör inget uttalande med bestyrkande avseende denna andra in-
formation. 
 I samband med vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen är det vårt 
ansvar att läsa den information som identifieras ovan och överväga om informationen i 
väsentlig utsträckning är oförenlig med årsredovisningen och koncernredovisningen. Vid 
denna genomgång beaktar vi även den kunskap vi i övrigt inhämtat under revisionen samt 
bedömer om informationen i övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter.
 Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende denna information, drar slut-
satsen att den andra informationen innehåller en väsentlig felaktighet, är vi skyldiga att 
rapportera detta. Vi har inget att rapportera i det avseendet.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att årsredovisningen 
och koncernredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt årsredo-
visningslagen och, vad gäller koncernredovisningen, enligt IFRS så som de antagits av 
EU. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även för den interna kontroll som 
de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning och koncernredovisning 
som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentlig-

heter eller misstag.
Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen ansvarar styrelsen 
och verkställande direktören för bedömningen av bolagets förmåga att fortsätta verk-
samheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmå-
gan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagan-
det om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande direktören av-
ser att likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt 
alternativ till att göra något av detta.
Styrelsens revisionsutskott ska, utan att det påverkar styrelsens ansvar och uppgifter 

i övrigt, bland annat övervaka bolagets finansiella rapportering.

Revisorns ansvar 
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om att årsredovisningen och koncern-
redovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa 
beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse som 
innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen 
garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid 
kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan 
uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de en-
skilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som an-
vändare fattar med grund i årsredovisningen och koncernredovisningen.  
Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme och har en 

professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:
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Revisorns granskning av förvaltning och förslaget till dispositioner av bolagets 
vinst eller förlust

Uttalanden 
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och 
verkställande direktörens förvaltning av Nolato AB (publ) för räkenskapsåret 2021 samt 
av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. 
Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsbe-

rättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet 
för räkenskapsåret. 

Grund för uttalanden 
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs 
närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till moderbolaget och 
koncernen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar 
enligt dessa krav. 
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som 

grund för våra uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets 
vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning 
av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets och koncernens 
verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av moderbolagets och kon-
cernens egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.
Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets ange-

lägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande bedöma bolagets och koncer-
nens ekonomiska situation, och att tillse att bolagets organisation är utformad så att 
bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt 
kontrolleras på ett betryggande sätt. Verkställande direktören ska sköta den löpande 
förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åt-

gärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i överensstämmelse 
med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvars-
frihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma 
om någon styrelseledamot eller verkställande direktören i något väsentligt avseende:
–  företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda 
ersättningsskyldighet mot bolaget, eller
–  något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bo-
lagsordningen.
 

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, 
och därmed vårt uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om för-
slaget är förenligt med aktiebolagslagen. 
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som 

utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försum-
melser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispo-
sitioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen.
Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder vi professionellt 

omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen 
av förvaltningen och förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust grundar sig 
främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som ut-
förs baseras på vår professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. 
Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden 
som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild 
betydelse för bolagets situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, 
vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om ansvars-
frihet. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande 
bolagets vinst eller förlust har vi granskat styrelsens motiverade yttrande samt ett urval av 
underlagen för detta för att kunna bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar 

REVISIONSBERÄTTELSE

–  identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen 
och koncernredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, ut-
formar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar 
revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra 
uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentlig-
heter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom 
oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnan-
den, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.
–  skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna kontroll som har betydelse 
för vår revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till 
omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen.
–  utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens 
och verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.  
–  drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande direktören använder 
antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen och koncernrdovis-
ningen. Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om det 
finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden 
som kan leda till betydande tvivel om bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. Om 
vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberät-
telsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga 
osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om 
årsredovisningen och koncernredovisningen. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis 
som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser 

eller förhållanden göra att ett bolag inte längre kan fortsätta verksamheten. 
–  utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovis-
ningen och koncernredovisningen, däribland upplysningarna, och om årsredovisningen 
och koncernredovisningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna 
på ett sätt som ger en rättvisande bild.
–  inhämtar vi tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis avseende den finansiella 
informationen för enheterna eller affärsaktiviteterna inom koncernen för att göra ett 
uttalande avseende koncernredovisningen. Vi ansvarar för styrning, övervakning och 
utförande av koncernrevisionen. Vi är ensamt ansvariga för våra uttalanden.
 

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inrikt-
ning samt tidpunkten för den. Vi måste också infor¬mera om betydelsefulla iakttagelser under 
revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi identi-
fierat.
Vi måste också förse styrelsen med ett uttalande om att vi har följt relevanta yrkesetiska 

krav avseende oberoende, och ta upp alla relationer och andra förhållanden som rimligen 
kan påverka vårt oberoende, samt i tillämpliga fall åtgärder som har vidtagits för att eliminera 
hoten eller motåtgärder som har vidtagits. 
Av de områden som kommuniceras med styrelsen fastställer vi vilka av dessa områden 

som varit de mest betydelsefulla för revisionen av årsredovisningen och koncernredovis-
ningen, inklusive de viktigaste bedömda riskerna för väsentliga felaktigheter, och som där-
för utgör de för revisionen särskilt betydelsefulla områdena. Vi beskriver dessa områden i 
revisionsberättelsen såvida inte lagar eller andra författningar förhindrar upplysning om frågan. 
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Uttalanden 
Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har vi även utfört 
en granskning av att styrelsen och verkställande direktören har upprättat årsredovis-
ningen och koncernredovisningen i ett format som möjliggör enhetlig elektronisk rap-
portering (Esef-rapporten) enligt 16 kap. 4 a § lagen (2007:528) om värdepappersmark-
naden för Nolato AB (publ) för räkenskapsåret 2021.
Vår granskning och vårt uttalande avser endast det lagstadgade kravet.

 Enligt vår uppfattning har Esef-rapporten  
563a0e21804590b84a96f9ffa7566327509a7f5298aca8d4ce2225ab71ce2130  
upprättats i ett format som i allt väsentligt möjliggör enhetlig elektronisk rapportering.

Grund för uttalanden 
Vi har utfört granskningen enligt FARs rekommendation RevR 18 Revisorns granskning av 
Esef-rapporten. Vårt ansvar enligt denna rekommendation beskrivs närmare i avsnittet 
Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Nolato AB (publ) enligt god revisorssed i 
Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
 Vi anser att de bevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för 
vårt uttalande.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att Esef-rapporten 
har upprättats i enlighet med 16 kap. 4 a § lagen (2007:528) om värdepappersmarkna-
den, och för att det finns en sådan intern kontroll som styrelsen och verkställande di-
rektören bedömer nödvändig för att upprätta Esef-rapporten utan väsentliga felaktig-
heter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

Revisorns ansvar 
Vår uppgift är att uttala oss med rimlig säkerhet om Esef-rapporten i allt väsentligt är upp-
rättad i ett format som uppfyller kraven i 16 kap. 4 a § lagen (2007:528) om värdepap-
persmarknaden, på grundval av vår granskning.
RevR 18 kräver att vi planerar och genomför våra granskningsåtgärder för att uppnå 

rimlig säkerhet att Esef-rapporten är upprättad i ett format som uppfyller dessa krav.
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en granskning 

som utförs enligt RevR 18 och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en 
väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentlig-
heter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan 
förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i Esef-rapporten.
Revisionsföretaget tillämpar ISQC 1 Kvalitetskontroll för revisionsföretag som utför revi-

sion och översiktlig granskning av finansiella rapporter samt andra bestyrkandeuppdrag 
och näraliggande tjänster 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 att Esef-rapporten har 
upprättats i ett format som möjliggör enhetlig elektronisk rapportering av årsredovisningen 
och koncernredovisning. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom 
att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i rapporteringen vare sig dessa beror på 
oegentligheter eller misstag. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den 
interna kontrollen som är relevanta för hur styrelsen och verkställande direktören tar fram 
underlaget 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 rimlig-
heten i styrelsens och verkställande direktörens antaganden.
Granskningsåtgärderna omfattar huvudsakligen en teknisk validering av Esef-rapporten, 

dvs. om filen som innehåller Esef-rapporten uppfyller den tekniska specifikation som anges 
i kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/815 och en avstämning av att Esef-rap-
porten överensstämmer med den granskade årsredovisningen och koncernredovisningen.
Vidare omfattar granskningen även en bedömning av huruvida Esef-rapporten har 

märkts med iXBRL som möjliggör en rättvisande och fullständig maskinläsbar version av 
koncernens resultat-, balans- och egetkapitalräkningar samt kassaflödesanalysen.
Ernst & Young AB, Box 7850 103 99 Stockholm, utsågs till Nolato ABs revisor av bo-

lagsstämman den 4 maj 2021 och har varit bolagets revisor 

Torekov den 24 mars 2022
Ernst & Young AB

Joakim Falck
Auktoriserad revisor

Revisorns granskning av Esef-rapporten

REVISIONSBERÄTTELSE
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SW8ZsU93B5KiH3VtKj+mJ0tSKhvmGpU2wDungZWoSKLIAvZ0Ivc4+yxyATzIqjQIXr5Tk8nG8dUD
8wv4a7+ZFL6jQ7wRVfzGrf6Kb1S5bwclj67TcScSfIgnvTG6VEkELwhGP5gjI1h6/Uh4oJTE34EM
eGE52WmS7fvpExJf4PEF4SrD9ZKmQa6bujhu/VayVg0ePq5DjogulTx0tXwZ44RweIr2F/QWKEj8
fWFzA0+Uyvix769qR2wub+OTIAzTdqnGAQP7wi6LMmRtPgBexaF+asXKlupS2CUF8BoyGGzw10gF
sojwVi/XK6ERuoDB/Muz8aBou1mFm1FSucY2+A==

 
 
 
MIIE2zCCA8OgAwIBAgILEMoLxPy3mYiOn5swDQYJKoZIhvcNAQELBQAwSzELMAkGA1UEBhMCTk8x
HTAbBgNVBAoMFEJ1eXBhc3MgQVMtOTgzMTYzMzI3MR0wGwYDVQQDDBRCdXlwYXNzIENsYXNzIDMg
Q0EgMzAeFw0yMDA2MjkwOTI0MDZaFw0yMzA2MjkyMTU5MDBaME0xCzAJBgNVBAYTAk5PMRQwEgYD
VQQKDAtTSUdOSUNBVCBBUzEUMBIGA1UEAwwLU0lHTklDQVQgQVMxEjAQBgNVBGEMCTk4OTU4NDAy
MjCCASIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADggEPADCCAQoCggEBAN1WnZejbnY8jazf6Uq9SeyvYc6d7kym
d8ty3ABusvrpBKpNHWdcdvz9ZhNfikg3UkYE+EI09h4/G+p0bpS06bIy/KTb/bsKCyDAJNp2Qf1b
VvmSSmLFNr0qmjAUz5LJ2OxcBdfIQ9LfNAC1GhNpic0WdFkJWUnfCUkQUIWoQvEa4DJnCIdsm6fq
/nouoIwgUOp8eUyQp9o3zgE2CcJK8Zz1JqsCCH3lDdnawKV9gb2kvws9ONdaWTjuCsD8ejFv+ndd
AimWQF7kO4Vc4VXm1aXD+XKRWAWVIcN9AKPmNSF/bhM1BoyiRgK9yId4r1hG7pekvZctwNLp0rfk
c/P60sUCAwEAAaOCAbwwggG4MAkGA1UdEwQCMAAwHwYDVR0jBBgwFoAUzMP4B7ecbXpO9acrHQX5
s0cckdEwHQYDVR0OBBYEFIKpyHJUf+cMR4piWIdEtT5Wx3bKMA4GA1UdDwEB/wQEAwIGQDAnBgNV
HSUEIDAeBggrBgEFBQcDAgYIKwYBBQUHAwEGCCsGAQUFBwMEMCAGA1UdIAQZMBcwCgYIYIRCARoB
AwIwCQYHBACL7EABATA6BgNVHR8EMzAxMC+gLaArhilodHRwOi8vY3JsLmJ1eXBhc3Mubm8vY3Js
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BgIwNwYGBACORgEFMC0wKxYlaHR0cHM6Ly93d3cuYnV5cGFzcy5uby9wZHMvcGRzX2VuLnBkZhMC
ZW4wDQYJKoZIhvcNAQELBQADggEBAB6kfpWjEoDI0aPnEPxGjFbM7a25HeM4vwMMTyWwRZPPoCfg
cAdI5s35tc57JPui4Cam1Juy3WaPJviN1lidhMvmx987COecVC8EuYervksm/oz1IT3FNhOKM4fD
I0ZrIdvhZV8z1lDZXcu/Np3PitvxwI3D4mc+VE6RORb8t3O6326QuftzInhWsRKPYOB4BBA+qXQB
3BOEB4KITrNFPNECDoogEsrMIA5PV55T4I3LkeVYltLVI9aEicbmiKkMvCyhcwrakqm3TRxyk3iZ
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2xc519woe2v1n/MuwU8XKhDzzMro6/1rqy6any2CbgTUUgGTLT2G/H783+9CHaZr77kgxve9oKeV
/afmiSTYzIw0bOIjL9kSGiG5VZFvC5F5GQytQIgLcOJ60g7YaEi7ghM5EFjp2CoHxhLbWNvSO1UQ
RwUVZ2J+GGOmRj8JDlQyXr8NYnon74Do29lLBlo3WiXQCBJ31G8JUJc9yB3D34xFMFbG02SrZvPA
Xpacw8Tvw3xrizp5f7NJzz3iiZ+gMEuFuZyUJHmPfWupRWgPK9Dx2hzLabjKSWJtyNBjYt1gD1iq
j6G8BaVmos8bdrKEZLFMOVLAMLrwjEsCsLa3AgMBAAGjQjBAMA8GA1UdEwEB/wQFMAMBAf8wHQYD
VR0OBBYEFEe4zf/lb+74suwvTg75JbCOPGvDMA4GA1UdDwEB/wQEAwIBBjANBgkqhkiG9w0BAQsF
AAOCAgEAACAjQTUEkMJAYmDv4jVM1z+s4jSQuKFvdvoWFqRINyzpkMLyPPgKn9iB5btb2iUspKdV
cSQy9sgL8rxq+JOssgfCX5/bzMiKqr5qb+FJEMwx14C7u8jYog5kV+qi9cKpMRXSIGrs/CIBKM+G
uIAeqcwRpTzyFrNHnfzSgCHEy9BHcEGhyoMZCCxt8l13nIoUE9Q2HJLw5QY33KbmkJs4j1xrG0aG
Q0JfPgEHU1RdZX33inOhmlRaHylDFCfChQ+1iHsaO5S3HWCntZznKWlXWpuTekMwGwPXYshApqr8
ZORK15FTAaggiG6cX0S5y2CBNOxv033aSF/rtJC8LakcC6wc1aJoIIAE1vyxjy+7SjENSoYc6+I2
KSb12tjE8nVhz36udmNKekBlk4f4HoCMhuWG1o8O/FMsYOgWYRqiPkN7zTlgVGr18okmAWiDSKIz
6MkEkbIRNBE+6tBDGR8Dk5AM/1E9V/RBbuHLoL7ryWPNbczk+DaqaJ3tvV2XcEQNtg413OEMXbug
UZTLfhbrES+jkkXITHHZvMmZUldGL1DPvTVp9D0VzgalLA8+9oG6lLvDu79leNKGef9JOxqDDPDe
eOzI8k1MGt6CKfjBWtrt7uYnXuhF0J0cUahoq0Tj0Itq4/g7u9xN12TyUb7mqqta6THuBrxzvxNi
Cp/HuZc=   MIIFygoBAKCCBcMwggW/BgkrBgEFBQcwAQEEggWwMIIFrDCB7qFIMEYxCzAJBgNVBAYTAk5PMR0w
GwYDVQQKDBRCdXlwYXNzIEFTLTk4MzE2MzMyNzEYMBYGA1UEAwwPQnV5cGFzcyBPQ1NQIEVDGA8y
MDIyMDMyNDA5MzMwNVowbjBsMEQwCQYFKw4DAhoFAAQU+sMYjIxE/H/4lHInyjEC5+yX48QEFMzD
+Ae3nG16TvWnKx0F+bNHHJHRAgsQygvE/LeZiI6fm4AAGA8yMDIyMDMyNDA5MzMwNVqgERgPMjAy
MjAzMjQxNzMzMDVaoSEwHzAdBgkrBgEFBQcwAQIEEKkBZVIzdvXVV7CAKdn/iUcwDQYJKoZIhvcN
AQELBQADggEBAJCDI61N9L7q3CcxqHGBTZpf364TxhqQHG+kPcMHptbaSMkKz7OkgDELu3j/UZx1
P61PN0KjmwfrfpM199oM/UleWmY3Xqr9/UMs4oO+8EsuDfB4B9FyM90Xgox8A54Ih2u3efvA/qX+
eDwAx0Gac/lKhiXPtPeNupReC7W7cy2+2VTigTG70reeSCwSw34jf78Xo9otn83ZLUrl5Gdou9bj
myTUBnN1XuD/H4cDADV2hDv/5Yw0RDLY4b4TXezFxTTLUYqir4SwQLwMfkxAlH+8tH0Pw/BsBYTD
wYEI6tOgzLZQ/6m4HWfvsEe3W4gL6BO5C4pLvEQ45TdcWokek7agggOjMIIDnzCCA5swggKDoAMC
AQICCwJY1W1bw0NrFy6IMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAMEsxCzAJBgNVBAYTAk5PMR0wGwYDVQQKDBRC
dXlwYXNzIEFTLTk4MzE2MzMyNzEdMBsGA1UEAwwUQnV5cGFzcyBDbGFzcyAzIENBIDMwHhcNMjIw
MjAyMTEwMDAwWhcNMjIwNTAzMTAwMDAwWjBGMQswCQYDVQQGEwJOTzEdMBsGA1UECgwUQnV5cGFz
cyBBUy05ODMxNjMzMjcxGDAWBgNVBAMMD0J1eXBhc3MgT0NTUCBFQzCCASIwDQYJKoZIhvcNAQEB
BQADggEPADCCAQoCggEBAL3bgcAFerjYWkbrNzbSwcFkD/w7I9pAYpDVHxYvy1dxpeCxmY/rqUQH
/4mJ26TCqgie/d75Ghcsb43OxLFG1/hPVfU5V1QQJlJts0OSa2nSvgRZlF2u2vQIJVl1y1hrQAJM
4ipryxZJfMEz+MkkAtLoy5sVnnESUfH+jr0bRWEg7RWJEvQ3kQHcxlE0iOHAszw7M04QkoLh7UYe
rloA7DQi4OWS9mEuRLzaRaInQYHIO90888VDJ4xw2Qd5UjGCD3p2h2XMY5/hSyfE+Uf+bjpvH2ab
mpZJbgCg2mbRxRV0o4UodZWIrXqPZAQF0ewNZiOiDr9BJBwhibaHUjUQgmECAwEAAaOBhDCBgTAJ
BgNVHRMEAjAAMB8GA1UdIwQYMBaAFMzD+Ae3nG16TvWnKx0F+bNHHJHRMB0GA1UdDgQWBBRxbnU+
xFUo3Bk5k4YLnDRr8BTFLjAOBgNVHQ8BAf8EBAMCB4AwEwYDVR0lBAwwCgYIKwYBBQUHAwkwDwYJ
KwYBBQUHMAEFBAIFADANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAQEABozQmfRHFc0Vvueq7Jx4GqPSMsyGA18y
cqzpaEOd8WysP8BF1CLQNUvai3WQ+2DCK1KbyyuajGUs27HIkCSZ9bZk5ZPzf0WltomsT2SbiPoe
TuLO24MGevnA4YA9aDyYWdpjzyiwWI1zR6bxzj5r6kTi6qOZXf9U2FOeC1KEhUR4DZArTAcefAcF
MrlpR6YmJW+5cxhFaOqq6WYw8uK8yCB+8i1r9oLGqJVmtAFw1PSozt2+4TCpnVhJur9caJWzoJND
fu63KFdbU8PiAAHYfgKVvuLtPq9E8Zx/OO9K0N7pCy/NpY7HITBhC8h76yLpsBQ2Cmu++33TvoLE
VDA4uw==
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