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Revisionsberättelse Bostadsträttsföreningen BoKlok Sandåkern i Umeå, org. nr 769629-1496, 2021 1 (2) 

 
 
Till föreningsstämman i Bostadsträttsföreningen BoKlok Sandåkern i Umeå, org. nr 769629-1496 

Rapport om årsredovisningen   

Uttalanden   
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Bostadsträttsföreningen BoKlok Sandåkern i Umeå för år 2021. Föreningens årsredovisning 
ingår på sidorna 1-10 i detta dokument. 

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande 
bild av föreningens finansiella ställning per den 31 december 2021 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvalt-
ningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. 

Vi tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen. 

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 föreningen 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 ansvar 
Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas 
och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Sty-
relsen ansvarar även för den interna kontroll som den bedömer är 
nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller 
några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentlig-
heter eller misstag. 

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedöm-
ningen av föreningens förmåga att fortsätta verksamheten. Den upp-
lyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka för-
mågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om 
fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om be-
slut har fattats om att avveckla verksamheten. 

Revisorns ansvar 
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsre-
dovisningen 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 säker-
het är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revis-
ion som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kom-
mer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felak-
tigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och an-
ses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan för-
väntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med 
grund i årsredovisningen. 

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme 
och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. 
Dessutom: 

 identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i 
årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller 
misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat ut-
ifrån 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 
oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror 
på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i 
maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig inform-
ation eller åsidosättande av intern kontroll. 

 skaffar vi oss en förståelse av den del av föreningens interna 
kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma 
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omstän-
digheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i den in-
terna kontrollen. 

 utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som an-
vänds och rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovis-
ningen och tillhörande upplysningar. 

 drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder an-
tagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. 
Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisions-
bevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfak-
tor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan 
leda till betydande tvivel om föreningens förmåga att fortsätta 
verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig 
osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärk-
samheten på upplysningarna i årsredovisningen om den väsent-
liga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otill-
räckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Våra slut-
satser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till da-
tumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser el-
ler förhållanden göra att en förening inte längre kan fortsätta 
verksamheten. 

 utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och 
innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om 
årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och 
händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.  

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade 
omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också in-
formera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de 
eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi identifie-
rat.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar 

Uttalanden 
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning för Bostadsträttsföreningen BoKlok Sandåkern i 
Umeå för år 2021 samt av förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust. 

Vi tillstyrker att föreningsstämman behandlar förlusten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet 
för räkenskapsåret. 

Grund för uttalanden 
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Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är obero-
ende i förhållande till föreningen 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 ansvar 
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner be-
träffande föreningens vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning inne-
fattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvar-
lig med hänsyn till de krav som föreningens verksamhetsart, omfatt-
ning och risker ställer på storleken av föreningens egna kapital, kon-
solideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. 

Styrelsen ansvarar för föreningens organisation och förvaltningen av 
föreningens angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlö-
pande bedöma föreningens ekonomiska situation och att tillse att för-
eningens organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvalt-
ningen och föreningens ekonomiska angelägenheter i övrigt kontroll-
eras på ett betryggande sätt. 

Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt ut-
talande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en 
rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i 
något väsentligt avseende: 

 företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försum-
melse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot föreningen, 
eller 

 på något annat sätt handlat i strid med bostadsrättslagen, till-
lämpliga delar av lagen om ekonomiska föreningar, årsredovis-
ningslagen eller stadgarna. 

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av före-
ningens vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta, är att 
med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med 
bostadsrättslagen. 

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 försummelser som kan föranleda ersätt-
ningsskyldighet mot föreningen, eller att ett förslag till dispositioner 
av föreningens vinst eller förlust inte är förenligt med bostadsrättsla-
gen. 

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder 
vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställ-
ning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och för-
slaget till dispositioner av föreningens vinst eller förlust grundar sig 
främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande gransk-
ningsåtgärder som utförs 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 föreningens situation. Vi går igenom och 
prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra 
förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet. 
Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till disposit-
ioner beträffande föreningens vinst eller förlust har vi granskat om 
förslaget är förenligt med bostadsrättslagen. 

 

Umeå den 2022-  

  

KPMG AB  

  

  

  

Andreas Vretblom  

Auktoriserad revisor  
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Signeringshändelser Signatur Tidsstämpel
Kent Andreas Andersson

andreas.andersson@limegreen.se

Säkerhetsnivå: E-post, Kontoautentisering (ingen)

Signaturantagande: Förvald stil

Signerat via länk som skickats till 

andreas.andersson@limegreen.se

Med IP-adress: 158.174.1.57

Skickade: 2022-05-04 07:27:08

Omskickade: 2022-05-05 20:24:53

Visade: 2022-05-05 20:25:48 

Signerade: 2022-05-05 20:26:22

Autentiseringsuppgifter
Uppgifter för identitetsverifiering: 
      Arbetsflödes-ID: facedebc-e28d-4182-adbf-789fbd673b01
      Arbetsflödesnamn: DocuSign ID Verification
      Arbetsflödesbeskrivning: The signer will need to identify themselves with a valid government ID.
      Identifieringsmetod: Elektroniskt ID
      Typ av elektroniskt ID: SE_BANKID
      Unikt transaktions-ID: a441aadc-4a0f-5bec-b5a9-468afbc822ad
      ID-handlingens land: SE
      Resultat: Misslyckades - Undertecknarens namn är felaktigt
      Genomförd: 2022-05-05 20:22:39

Uppgifter för identitetsverifiering: 
      Arbetsflödes-ID: facedebc-e28d-4182-adbf-789fbd673b01
      Arbetsflödesnamn: DocuSign ID Verification
      Arbetsflödesbeskrivning: The signer will need to identify themselves with a valid government ID.
      Identifieringsmetod: Elektroniskt ID
      Typ av elektroniskt ID: SE_BANKID
      Unikt transaktions-ID: 775ba662-0438-548b-9983-2e07b2a2f4c1
      ID-handlingens land: SE
      Resultat: Godkänd
      Genomförd: 2022-05-05 20:25:28

Delgivande av elektronisk uppgift och signatur: 
      Godkänt: 2022-05-05 20:25:48
      ID: 9c2775cc-3a38-4068-bc56-3e7b3f8899b2

Kerstin Westman

kerstin.westman@umeafolketshus.se

Säkerhetsnivå: E-post, Kontoautentisering (ingen)

Signaturantagande: Skrevs på en enhet

Signerat via länk som skickats till 

kerstin.westman@umeafolketshus.se

Med IP-adress: 212.116.78.132

Skickade: 2022-05-04 07:27:08

Visade: 2022-05-05 20:05:01 

Signerade: 2022-05-05 20:19:24

Autentiseringsuppgifter



Signeringshändelser Signatur Tidsstämpel

Uppgifter för identitetsverifiering: 
      Arbetsflödes-ID: facedebc-e28d-4182-adbf-789fbd673b01
      Arbetsflödesnamn: DocuSign ID Verification
      Arbetsflödesbeskrivning: The signer will need to identify themselves with a valid government ID.
      Identifieringsmetod: Elektroniskt ID
      Typ av elektroniskt ID: SE_BANKID
      Unikt transaktions-ID: c266c9fe-8279-578b-bcf7-4403c5967017
      ID-handlingens land: SE
      Resultat: Misslyckades
      Genomförd: 2022-05-05 20:03:34

Uppgifter för identitetsverifiering: 
      Arbetsflödes-ID: facedebc-e28d-4182-adbf-789fbd673b01
      Arbetsflödesnamn: DocuSign ID Verification
      Arbetsflödesbeskrivning: The signer will need to identify themselves with a valid government ID.
      Identifieringsmetod: Elektroniskt ID
      Typ av elektroniskt ID: SE_BANKID
      Unikt transaktions-ID: c266c9fe-8279-578b-bcf7-4403c5967017
      ID-handlingens land: SE
      Resultat: Godkänd
      Genomförd: 2022-05-05 20:04:23

Uppgifter för identitetsverifiering: 
      Arbetsflödes-ID: facedebc-e28d-4182-adbf-789fbd673b01
      Arbetsflödesnamn: DocuSign ID Verification
      Arbetsflödesbeskrivning: The signer will need to identify themselves with a valid government ID.
      Identifieringsmetod: Elektroniskt ID
      Typ av elektroniskt ID: SE_BANKID
      Unikt transaktions-ID: c266c9fe-8279-578b-bcf7-4403c5967017
      ID-handlingens land: SE
      Resultat: Godkänd
      Genomförd: 2022-05-05 20:21:59

Delgivande av elektronisk uppgift och signatur: 
      Godkänt: 2022-05-05 20:05:01
      ID: 02fdca21-4a0c-443d-85a5-308f632ad090

Ludwig Broadhall

broadhall@gmail.com

Säkerhetsnivå: E-post, Kontoautentisering (ingen)

Signaturantagande: Skrevs på en enhet

Signerat via länk som skickats till 

broadhall@gmail.com

Med IP-adress: 90.235.1.154

Signerad med mobil

Skickade: 2022-05-04 07:27:08

Visade: 2022-05-04 09:22:08 

Signerade: 2022-05-04 09:24:43

Autentiseringsuppgifter
Uppgifter för identitetsverifiering: 
      Arbetsflödes-ID: facedebc-e28d-4182-adbf-789fbd673b01
      Arbetsflödesnamn: DocuSign ID Verification
      Arbetsflödesbeskrivning: The signer will need to identify themselves with a valid government ID.
      Identifieringsmetod: Elektroniskt ID
      Typ av elektroniskt ID: SE_BANKID
      Unikt transaktions-ID: cef27bf7-433f-5c71-9de3-c9f508ef910c
      ID-handlingens land: SE
      Resultat: Godkänd
      Genomförd: 2022-05-04 09:21:46

Uppgifter för identitetsverifiering: 
      Arbetsflödes-ID: facedebc-e28d-4182-adbf-789fbd673b01
      Arbetsflödesnamn: DocuSign ID Verification
      Arbetsflödesbeskrivning: The signer will need to identify themselves with a valid government ID.
      Identifieringsmetod: Elektroniskt ID
      Typ av elektroniskt ID: SE_BANKID
      Unikt transaktions-ID: cef27bf7-433f-5c71-9de3-c9f508ef910c
      ID-handlingens land: SE
      Resultat: Godkänd
      Genomförd: 2022-05-04 14:08:02



Signeringshändelser Signatur Tidsstämpel

Uppgifter för identitetsverifiering: 
      Arbetsflödes-ID: facedebc-e28d-4182-adbf-789fbd673b01
      Arbetsflödesnamn: DocuSign ID Verification
      Arbetsflödesbeskrivning: The signer will need to identify themselves with a valid government ID.
      Identifieringsmetod: Elektroniskt ID
      Typ av elektroniskt ID: SE_BANKID
      Unikt transaktions-ID: cef27bf7-433f-5c71-9de3-c9f508ef910c
      ID-handlingens land: SE
      Resultat: Godkänd
      Genomförd: 2022-05-04 15:05:41

Uppgifter för identitetsverifiering: 
      Arbetsflödes-ID: facedebc-e28d-4182-adbf-789fbd673b01
      Arbetsflödesnamn: DocuSign ID Verification
      Arbetsflödesbeskrivning: The signer will need to identify themselves with a valid government ID.
      Identifieringsmetod: Elektroniskt ID
      Typ av elektroniskt ID: SE_BANKID
      Unikt transaktions-ID: cef27bf7-433f-5c71-9de3-c9f508ef910c
      ID-handlingens land: SE
      Resultat: Godkänd
      Genomförd: 2022-05-04 22:40:16

Uppgifter för identitetsverifiering: 
      Arbetsflödes-ID: facedebc-e28d-4182-adbf-789fbd673b01
      Arbetsflödesnamn: DocuSign ID Verification
      Arbetsflödesbeskrivning: The signer will need to identify themselves with a valid government ID.
      Identifieringsmetod: Elektroniskt ID
      Typ av elektroniskt ID: SE_BANKID
      Unikt transaktions-ID: cef27bf7-433f-5c71-9de3-c9f508ef910c
      ID-handlingens land: SE
      Resultat: Godkänd
      Genomförd: 2022-05-05 17:25:28

Uppgifter för identitetsverifiering: 
      Arbetsflödes-ID: facedebc-e28d-4182-adbf-789fbd673b01
      Arbetsflödesnamn: DocuSign ID Verification
      Arbetsflödesbeskrivning: The signer will need to identify themselves with a valid government ID.
      Identifieringsmetod: Elektroniskt ID
      Typ av elektroniskt ID: SE_BANKID
      Unikt transaktions-ID: 99c4262e-c1e2-506c-bf13-608a13be3688
      ID-handlingens land: SE
      Resultat: Godkänd
      Genomförd: 2022-05-05 22:30:56

Uppgifter för identitetsverifiering: 
      Arbetsflödes-ID: facedebc-e28d-4182-adbf-789fbd673b01
      Arbetsflödesnamn: DocuSign ID Verification
      Arbetsflödesbeskrivning: The signer will need to identify themselves with a valid government ID.
      Identifieringsmetod: Elektroniskt ID
      Typ av elektroniskt ID: SE_BANKID
      Unikt transaktions-ID: 99c4262e-c1e2-506c-bf13-608a13be3688
      ID-handlingens land: SE
      Resultat: Godkänd
      Genomförd: 2022-05-07 00:27:22

Delgivande av elektronisk uppgift och signatur: 
      Godkänt: 2022-05-04 09:22:08
      ID: 5c359302-0e2e-44f4-9fb2-be2e982a1fdb

Marie Johansson

mariiiiiie@live.se

Säkerhetsnivå: E-post, Kontoautentisering (ingen)

Signaturantagande: Skrevs på en enhet

Signerat via länk som skickats till mariiiiiie@live.se

Med IP-adress: 212.116.78.148

Signerad med mobil

Skickade: 2022-05-04 07:27:09

Visade: 2022-05-04 07:38:02 

Signerade: 2022-05-04 07:49:31

Autentiseringsuppgifter



Signeringshändelser Signatur Tidsstämpel

Uppgifter för identitetsverifiering: 
      Arbetsflödes-ID: facedebc-e28d-4182-adbf-789fbd673b01
      Arbetsflödesnamn: DocuSign ID Verification
      Arbetsflödesbeskrivning: The signer will need to identify themselves with a valid government ID.
      Identifieringsmetod: Elektroniskt ID
      Typ av elektroniskt ID: SE_BANKID
      Unikt transaktions-ID: c27ee5b9-5aad-5c19-af5b-ef326f42c101
      ID-handlingens land: SE
      Resultat: Godkänd
      Genomförd: 2022-05-04 07:37:35

Uppgifter för identitetsverifiering: 
      Arbetsflödes-ID: facedebc-e28d-4182-adbf-789fbd673b01
      Arbetsflödesnamn: DocuSign ID Verification
      Arbetsflödesbeskrivning: The signer will need to identify themselves with a valid government ID.
      Identifieringsmetod: Elektroniskt ID
      Typ av elektroniskt ID: SE_BANKID
      Unikt transaktions-ID: 8fdd8e20-1157-5764-b01d-f57fa4a713ad
      ID-handlingens land: SE
      Resultat: Godkänd
      Genomförd: 2022-05-05 20:29:26

Delgivande av elektronisk uppgift och signatur: 
      Godkänt: 2022-05-04 07:38:02
      ID: 43f2a6c5-024d-4d46-b24a-4ba1df2d8da6

Sofia Johansson

ssofia.johansson@hotmail.com

Säkerhetsnivå: E-post, Kontoautentisering (ingen)

Signaturantagande: Förvald stil

Signerat via länk som skickats till 

ssofia.johansson@hotmail.com

Med IP-adress: 158.174.1.54

Skickade: 2022-05-04 07:27:09

Visade: 2022-05-05 13:22:46 

Signerade: 2022-05-05 13:26:53

Autentiseringsuppgifter
Uppgifter för identitetsverifiering: 
      Arbetsflödes-ID: facedebc-e28d-4182-adbf-789fbd673b01
      Arbetsflödesnamn: DocuSign ID Verification
      Arbetsflödesbeskrivning: The signer will need to identify themselves with a valid government ID.
      Identifieringsmetod: Elektroniskt ID
      Typ av elektroniskt ID: SE_BANKID
      Unikt transaktions-ID: 867e2832-1e29-58b0-ac10-4ba5d588208f
      ID-handlingens land: SE
      Resultat: Godkänd
      Genomförd: 2022-05-05 13:22:17

Delgivande av elektronisk uppgift och signatur: 
      Godkänt: 2022-05-05 13:22:46
      ID: 7439a876-1a70-488a-97b3-f1f306d1471e

Andreas Vretblom

andreas.vretblom@kpmg.se

KPMG AB

Säkerhetsnivå: E-post, Kontoautentisering (ingen)
Signaturantagande: Förvald stil

Signerat via länk som skickats till 

andreas.vretblom@kpmg.se

Med IP-adress: 80.216.138.64

Signerad med mobil

Skickade: 2022-05-04 07:27:09

Omskickade: 2022-05-05 20:26:26

Visade: 2022-05-05 20:27:52 

Signerade: 2022-05-05 20:28:15

Autentiseringsuppgifter



Signeringshändelser Signatur Tidsstämpel

Uppgifter för identitetsverifiering: 
      Arbetsflödes-ID: facedebc-e28d-4182-adbf-789fbd673b01
      Arbetsflödesnamn: DocuSign ID Verification
      Arbetsflödesbeskrivning: The signer will need to identify themselves with a valid government ID.
      Identifieringsmetod: Elektroniskt ID
      Typ av elektroniskt ID: SE_BANKID
      Unikt transaktions-ID: 439957a6-aa21-50bb-ba78-28361f6abb72
      ID-handlingens land: SE
      Resultat: Godkänd
      Genomförd: 2022-05-05 20:27:38

Delgivande av elektronisk uppgift och signatur: 
      Erbjuds inte via DocuSign

Händelser med undertecknare på plats Signatur Tidsstämpel

Redigerarleveranshändelser Status Tidsstämpel

Agentleveranshändelser Status Tidsstämpel

Mellanhandsleveranshändelser Status Tidsstämpel

Certifierade leveranshändelser Status Tidsstämpel

Kopieringshändelser Status Tidsstämpel

Vittneshändelser Signatur Tidsstämpel

Notariehändelser Signatur Tidsstämpel

Sammanfattning av kuverthändelser Status Tidsstämplar
Kuvertet har skickats Hashkodat/krypterat 2022-05-04 07:27:10

Certifierat levererat Säkerhetskontrollerat 2022-05-05 20:27:52

Signeringen är slutförd Säkerhetskontrollerat 2022-05-05 20:28:15

Färdigställda Säkerhetskontrollerat 2022-05-05 20:28:15

Betalningshändelser Status Tidsstämplar

Delgivande av elektronisk uppgift och signatur



ELECTRONIC RECORD AND SIGNATURE DISCLOSURE  

From time to time, KPMG AB (we, us or Company) may be required by law to provide to you 

certain written notices or disclosures. Described below are the terms and conditions for providing 

to you such notices and disclosures electronically through the DocuSign system. Please read the 

information below carefully and thoroughly, and if you can access this information electronically 

to your satisfaction and agree to this Electronic Record and Signature Disclosure (ERSD), please 

confirm your agreement by selecting the check-box next to ‘I agree to use electronic records and 

signatures’ before clicking ‘CONTINUE’ within the DocuSign system. 

 

Getting paper copies  

At any time, you may request from us a paper copy of any record provided or made available 

electronically to you by us. You will have the ability to download and print documents we send 

to you through the DocuSign system during and immediately after the signing session and, if you 

elect to create a DocuSign account, you may access the documents for a limited period of time 

(usually 30 days) after such documents are first sent to you. After such time, if you wish for us to 

send you paper copies of any such documents from our office to you, you will be charged a 

$0.00 per-page fee. You may request delivery of such paper copies from us by following the 

procedure described below. 

 

Withdrawing your consent  

If you decide to receive notices and disclosures from us electronically, you may at any time 

change your mind and tell us that thereafter you want to receive required notices and disclosures 

only in paper format. How you must inform us of your decision to receive future notices and 

disclosure in paper format and withdraw your consent to receive notices and disclosures 

electronically is described below. 

 

Consequences of changing your mind  

If you elect to receive required notices and disclosures only in paper format, it will slow the 

speed at which we can complete certain steps in transactions with you and delivering services to 

you because we will need first to send the required notices or disclosures to you in paper format, 

and then wait until we receive back from you your acknowledgment of your receipt of such 

paper notices or disclosures. Further, you will no longer be able to use the DocuSign system to 

receive required notices and consents electronically from us or to sign electronically documents 

from us. 

 

All notices and disclosures will be sent to you electronically  
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Unless you tell us otherwise in accordance with the procedures described herein, we will provide 

electronically to you through the DocuSign system all required notices, disclosures, 

authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made 

available to you during the course of our relationship with you. To reduce the chance of you 

inadvertently not receiving any notice or disclosure, we prefer to provide all of the required 

notices and disclosures to you by the same method and to the same address that you have given 

us. Thus, you can receive all the disclosures and notices electronically or in paper format through 

the paper mail delivery system. If you do not agree with this process, please let us know as 

described below. Please also see the paragraph immediately above that describes the 

consequences of your electing not to receive delivery of the notices and disclosures 

electronically from us. 

 

How to contact KPMG AB:  

You may contact us to let us know of your changes as to how we may contact you electronically, 

to request paper copies of certain information from us, and to withdraw your prior consent to 

receive notices and disclosures electronically as follows: 

To contact us by email send messages to: nicolas.andersson@kpmg.se 

 

To advise KPMG AB of your new email address  

To let us know of a change in your email address where we should send notices and disclosures 

electronically to you, you must send an email message to us at nicolas.andersson@kpmg.se and 

in the body of such request you must state: your previous email address, your new email 

address.  We do not require any other information from you to change your email address.  

If you created a DocuSign account, you may update it with your new email address through your 

account preferences.  

 

To request paper copies from KPMG AB  

To request delivery from us of paper copies of the notices and disclosures previously provided 

by us to you electronically, you must send us an email to nicolas.andersson@kpmg.se and in the 

body of such request you must state your email address, full name, mailing address, and 

telephone number. We will bill you for any fees at that time, if any. 

 

To withdraw your consent with KPMG AB  

To inform us that you no longer wish to receive future notices and disclosures in electronic 

format you may: 



i. decline to sign a document from within your signing session, and on the subsequent page, 

select the check-box indicating you wish to withdraw your consent, or you may; 

ii. send us an email to nicolas.andersson@kpmg.se and in the body of such request you must 

state your email, full name, mailing address, and telephone number. We do not need any other 

information from you to withdraw consent..  The consequences of your withdrawing consent for 

online documents will be that transactions may take a longer time to process.. 

 

Required hardware and software  

The minimum system requirements for using the DocuSign system may change over time. The 

current system requirements are found here: https://support.docusign.com/guides/signer-guide-

signing-system-requirements.  

 

Acknowledging your access and consent to receive and sign documents electronically  

To confirm to us that you can access this information electronically, which will be similar to 

other electronic notices and disclosures that we will provide to you, please confirm that you have 

read this ERSD, and (i) that you are able to print on paper or electronically save this ERSD for 

your future reference and access; or (ii) that you are able to email this ERSD to an email address 

where you will be able to print on paper or save it for your future reference and access. Further, 

if you consent to receiving notices and disclosures exclusively in electronic format as described 

herein, then select the check-box next to ‘I agree to use electronic records and signatures’ before 

clicking ‘CONTINUE’ within the DocuSign system. 

By selecting the check-box next to ‘I agree to use electronic records and signatures’, you confirm 

that: 

 You can access and read this Electronic Record and Signature Disclosure; and 

 You can print on paper this Electronic Record and Signature Disclosure, or save or send 

this Electronic Record and Disclosure to a location where you can print it, for future 

reference and access; and 

 Until or unless you notify KPMG AB as described above, you consent to receive 

exclusively through electronic means all notices, disclosures, authorizations, 

acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made 

available to you by KPMG AB during the course of your relationship with KPMG AB. 
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