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Vi har granskat årsredovisningen, koncernredovisningen och bokföringen samt styrelsens och 
verkställande direktörens förvaltning i Morphic Technologies AB (publ) för räkenskapsåret 1 maj – 
31 december 2008. Bolagets årsredovisning och koncernredovisning ingår i den tryckta versionen 
av detta dokument på sidorna 31-79. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret 
för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att årsredovisningslagen tillämpas vid 
upprättandet av årsredovisningen samt för att internationella redovisningsstandarder IFRS sådana 
de antagits av EU och årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av koncernredovisningen. 
Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen, koncernredovisningen och förvaltningen på 
grundval av vår revision. 
 
Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat och 
genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra oss om att 
årsredovisningen och koncernredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision 
innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i 
räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens 
och verkställande direktörens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar 
som styrelsen och verkställande direktören gjort när de upprättat årsredovisningen och 
koncernredovisningen samt att utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen och 
koncernredovisningen. Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi granskat väsentliga 
beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller 
verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. vi har även granskat om någon 
styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med 
aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Vi anser att vår revision ger oss 
rimlig grund för våra uttalanden nedan. 
 
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av 
bolagets resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Koncernredovisningen 
har upprättats i enlighet med internationella redovisningsstandarder IFRS sådana de antagits av EU 
och årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av koncernens resultat och ställning.  
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar. 
 
Vi tillstyrker att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget 
och för koncernen, disponerar vinsten i moderbolaget enligt förslaget i förvaltningsberättelsen. 
 
Som framgår av förvaltningsberättelsen har styrelsens arbete uppvisat uppenbara brister under 
den senare delen av räkenskapsåret. En grundläggande orsak till detta har enligt vår bedömning 
varit den starka ställning och operativa roll som två av bolagets grundare, styrelseordföranden 
Peter Enå och styrelseledamoten Kurt Dahlberg, haft i såväl styrelsearbetet som i bolagets löpande 
verksamhet. Vi har noterat bl.a. att Enå deltagit i och påverkat den löpande förvaltningen i en 
omfattning och på sätt som stått i strid med styrelsens arbetsordning och utan att Enå erhållit 
annat mandat från styrelsen samt att Dahlberg, med Enås goda minne, åsidosatt de regler (det s.k. 
ambassadörsundantaget) i NASDAQ OMX regelverk för emittenter som, om de hade iakttagits, 
skulle ha begränsat utrymmet för Dahlberg att verka operativt i bolaget. 
 



 

 
 
 
 
Bristerna i styrelsearbetet har bl.a. framgått i frågan huruvida bolaget skulle göra investeringar i 
det grekiska företaget Advent. Av styrelseprotokollen kan utläsas att styrelsen, efter att frågan 
behandlats vid flera tillfällen, beslutat sig för att inte göra någon investering i Advent. Vid 
revisionen har framkommit information som vid en samlad bedömning indikerar att Enå och 
Dahlberg aktivt har verkat för Adventinvesteringen, bl.a. genom att uppmana vissa ledande 
befattningshavare att göra denna investering privat. Vi kan, mot bakgrund av den information som 
vi fått, dock inte utesluta att dessa privata investeringar kan ha gjorts för bolagets räkning. Det har 
vidare framkommit att bolagets italienska dotterbolag har gjort utbetalningar på 300 000 Euro till 
Advent med hänvisning till avtal mellan bolagen. Den italienska dotterbolagschefen har upplyst oss 
om att avtalet har ingåtts på initiativ av Dahlberg samt att dotterbolaget inte har erhållit avtalade 
tjänster från Advent motsvarande detta belopp. 
 
Som framgår av förvaltningsberättelsen föreligger det tveksamheter kring kostnader hänförliga till 
konsultuppdrag utförda av Skyraider AB. Tveksamheterna är av den art att det inte kan uteslutas 
att bolaget belastats med kostnader för tjänster som inte blivit utförda i motsvarande omfattning.   
 
Det kan inte uteslutas att bristerna i styrelsearbetet och de ovan angivna förhållandena avseende 
Advent och Skyraider, kan ha medfört ekonomisk skada för bolaget. Ansvaret för eventuell skada i 
dessa hänseenden åvilar enligt vår bedömning främst Enå och Dahlberg. I syfte att bereda bolaget 
möjlighet att vidta nödvändiga ytterligare utredningar och eventuella rättsliga åtgärder, avstyrker 
vi därför att årsstämman beviljar Enå och Dahlberg ansvarsfrihet. 
 
Vi har mot ovanstående bakgrund övervägt även verkställande direktören Martin Valfridssons 
ansvar för eventuell skada vad avser transaktionerna med Skyraider. Vid en samlad bedömning, 
varvid vi särskilt beaktat Enås och Dahlbergs starka ställning och operativa roll i bolaget, 
bedömer vi det vara rimligt att tillstyrka att årsstämman beviljar Valfridsson ansvarsfrihet för 
räkenskapsåret. Vi tillstyrker även att årsstämman beviljar den tidigare verkställande direktören 
Jonas Eklind ansvarsfrihet för räkenskapsåret, liksom för styrelseledamöterna Peter Ekenger, 
Annette Myrheim och Kjell Östergren. 
 
För information vill vi också nämna att i mars 2009 har Dahlberg för bolagets räkning skrivit på 
ett anställningsavtal för Dan Borgström, vilket gäller retroaktivt från 1 oktober 2008. Enligt 
tidigare verkställande direktören Jonas Eklind var Borgström inte anställd vid tidpunkten då 
Eklind lämnade bolaget den 28 oktober 2008. Det kan inte uteslutas att denna åtgärd från 
Dahlbergs sida kan ha medfört skada för bolaget. Då åtgärden vidtagits under räkenskapsåret 
2009 aktualiseras ansvarsfrihetsfrågan först i revisionsberättelsen för 2009. 
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