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Till de oberoende styrelseledamöterna i Ework Group AB
Investment AB Arawak ("Arawak"), som kontrolleras gemensamt av Salénia Aktiebolag och Ingo
Invest AB, har den 24 augusti 2020 offentliggjort ett kontant uppköpserbjudande till aktieägarna i
Ework Group AB (publ) ("Ework” eller "Bolaget") om förvärv av samtliga aktier i Bolaget till ett pris
om 70,26 kronor per aktie ("Erbjudandet"). Erbjudandet lämnas i enlighet med reglerna om budplikt i
3 kap. 1 § lag (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden då Arawaks
aktieinnehav i Ework nu överstiger 30 procent av totalt antal aktier och röster i Bolaget.
Vi, Grant Thornton Sweden AB (”Grant Thornton” eller ”vi”), har fått i uppdrag av de oberoende
styrelseledamöterna1 i Ework Group AB att som oberoende expert bedöma skäligheten av Erbjudandet
ur ett finansiellt perspektiv för aktieägarna i Ework i enlighet med Nasdaq Stockholms takeover-regler,
regel III.3.
Vår bedömning av marknadsvärdet har bland annat inkluderat avkastningsvärdering, relativvärdering,
och känslighetsanalyser.
Som underlag för vår bedömning har vi tagit del av följande information om Ework:
1. Pressmeddelande innehållande bland annat villkoren för Erbjudandet
2. Publik information, t ex reviderade årsredovisningar och kvartalsrapporter
3. Interna finansiella rapporter, företagspresentation och prognos
4. Information genom möten med ledande befattningshavare för Bolaget
5. Kurs- och volyminformation avseende Ework-aktien
6. Information från den finansiella databasen Eikon
7. Rapporter framtagna av analytiker avseende Ework och konsultbranschen
8. Publik information för utvalda jämförelsebolag
9. Annan ytterligare information som av oss bedömts som relevant som underlag för detta
utlåtande.
Erhållna uppgifter har förutsatts vara korrekta och fullständiga och någon oberoende kontroll eller
verifiering har inte genomförts. Grant Thornton tar inte något ansvar för eventuella felaktigheter eller
brister i den erhållna informationen. Om det till oss tillhandahållna informationsmaterialet visar sig vara
felaktigt eller ofullständigt kan detta innebära att vår slutsats är felaktig.

Då styrelseledamöterna Staffan Salén och Erik Åfors inte är oberoende i förhållande till Arawak och kan antas
vara i intressekonflikt har de inte deltagit i styrelsens handläggning och beslut avseende Erbjudandet.
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Vår bedömning är baserad på de marknadsvillkor och andra förutsättningar, samt övrig information
som gjorts tillgänglig för oss, per dags dato. Vi tar inget ansvar för händelser efter denna tidpunkt.
Utlåtandet återspeglar inte några för- eller nackdelar jämfört med andra potentiella affärsmöjligheter
som finns tillgängliga för Ework eller dess aktieägare. Utlåtandet utgör inte heller någon
rekommendation till aktieägarna avseende huruvida de ska acceptera Erbjudandet eller ej.
Baserat på ovan beskrivna förutsättningar och reservationer är vår uppfattning att Erbjudandet, per
dags dato, inte är skäligt ur finansiell synvinkel för Eworks aktieägare.
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