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Revisorns uttalande
Till Pensionsförsäkringsaktiebolaget Veritas aktieägare

Vi har utfört vårt bestyrkandeuppdrag där uttalandet görs med rimlig säkerhet gällande den av styrelserna för
Pensionsförsäkringsaktiebolaget Veritas (Veritas) och Försäkringsaktiebolaget Pensions-Alandia (Pensions-
Alandia) i juni 2018 upprättade fusionsplanen.

Enligt fusionsvillkoren fusioneras Pensions-Alandia med Veritas och aktieägarna i Pensions-Alandia ges i

fusionsvederlag för varje 30 st aktier i Pensions Alandia, 7 st aktier i Veritas. Alternativt, och till den del
aktieinnehav inte berättigar till hela antal aktier som fusionsvederlag, ges kontantvederlag uppgående till
81,54 euro per aktie i Pensions-Alandia.

Förslaget grundar sig på de värderingsmetoder och - principer som tillämpats vid fastställandet av bolagens
egna kapital, vilka bolagens styrelser har presenterat i fusionsplanen och värderingar som uppnåtts vid
användningen av dessa.

Styrelsens ansvar

Styrelserna för Veritas och Pensions-Alandia ansvarar för upprättandet av fusionsplanen samt att den på det
sätt som avses i aktiebolagslagen ger riktiga och tillräckliga uppgifter om de grunder på vilka
fusionsvederlaget fastställs samt om fördelningen av vederlaget.

Revisorns oberoende och kvalitetskontrollåtgärder

Vi är oberoende av bolaget enligt de etiska krav som tillämpas i Finland och som gäller vårt uppdrag och vi
har uppfyllt våra övriga etiska skyldigheter enligt dessa krav. Revisorn tillämpar den internationella
standarden för kvalitetskontroll ISQC 1 och upprätthåller sålunda ett omfattande kvalitetskontrollsystem vari
ingår dokumenterade principer och tillvägagångssätt för följandet av etiska krav, standarder för
yrkesutövningen samt krav i lagar och andra författningar.

Revisorns skyldigheter

Vår skyldighet är att på grundval av granskningen ge ett uttalande om fusionsplanen och huruvida fusionen
eventuellt äventyrar betalningen av Veritas nuvarande skulder. Vi har utfört ett uppdrag där uttalande görs
med rimlig säkerhet i enlighet med den internationella standarden för bestyrkandeuppdrag ISAE 3000.
Granskningen innefattar åtgärder för inhämtande av bevis gällande huruvida fusionsplanen ger riktiga och
tillräckliga uppgifter om grunderna för fastställande av fusionsvederlaget i enlighet med aktiebolagslagen,
fördelningen av vederlaget och huruvida fusionen eventuellt äventyrar betalningen av Veritas nuvarande
skulder. Vi anser att vi inhämtat tillräckliga och ändamålsenliga bevis som grund för vårt uttalande.

Uttalande

Såsom vårt uttalande enligt 16 kapitlet 4 $ i aktiebolagslagen anser vi att fusionsplanen på i aktiebolagslagen
avsett sätt, till alla väsentliga delar, ger riktiga och tillräckliga uppgifter om grunderna för fastställande av
fusionsvederlaget samt fördelningen av vederlaget. Enligt vår uppfattning äventyrar fusionen inte betalningen
av Pensionsförsäkringsaktiebolaget Veritas nuvarande skulder.
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