Styrelsens redogörelse enligt 13 kap. 6 § och 14 kap. 8 § aktiebolagslagen
The report by the board of directors according to Ch. 13 § 6 and Ch. 14 § 8 of the Swedish
Companies Act
Följande händelser av väsentlig betydelse för Bambuser AB, org. nr 556731-3126, ("Bolaget")
ställning har inträffat efter det att årsredovisningen lämnades den 24 mars 2020.
The following events of material importance to Bambuser AB, reg. no. 556731-3126,
(the "Company") have occurred after the annual accounts were delivered on 24 March 2020.
Information om händelser av väsentlig betydelse för Bolagets ställning som inträffat efter det att
årsredovisningen för räkenskapsåret 1 januari 2019 - 31 december 2019 lämnades framgår av prospekt
som offentliggjordes den 30 mars 2020. För perioden därefter framgår inträffade händelser av
väsentlig betydelse för Bolagets ställning av följande pressmeddelanden från Bolaget som
offentliggjorts efter det att prospektet offentliggjordes den 30 mars 2020:





























Bambuser tecknar avtal med Intersport Sverige – Live Video Shopping kliver in i
sportsegmentet, 2 april 2020;
Styrelseordförande Fredrik Ramberg avgår på egen begäran – Valberedningen föreslår Joel
Citron som ny styrelseordförande, 6 april 2020;
Bambuser tecknar pilotavtal för Live Video Shopping i USA, 6 april 2020;
Bambuser ingår avtal med schweiziska Homegate AG för livestreamade bostadsvisningar, 6
april 2020;
Bambuser offentliggör tilläggsprospekt, 7 april 2020;
Bambusers företrädesemission övertecknad, 17 april 2020;
Bambuser byter till Erik Penser Bank som Certified Advisor, 20 april 2020;
Bambuser har genomfört kvittningsemission till strategiska rådgivare, 20 april 2020;
Bambuser tecknar avtal med Lindex avseende Live Video Shopping, 21 april 2020;
Beslut vid Bambusers årsstämma 21 april 2020, 21 april 2020;
Bambuser stärker ledningen med Pontus Hymér som ny CTO, 30 april 2020;
Bambuser rekryterar Emma Lythell som ny CRO, 6 maj 2020;
Bambuser avslutar likviditetsgaranti, 7 maj 2020;
Bambuser stärker sitt Advisory Board – Margaux Dietz och Daniel Redgert kliver in som
strategiska rådgivare, 8 maj 2020;
Bambuser ingår avtal med Brandsdal Group – Norges största skönhetsföretag lanserar Live
Video Shopping i sju länder, 8 maj 2020;
Bambuser ingår avtal med Odd Molly för Live Video Shopping, 13 maj 2020;
Bambuser ingår begränsat avtal med svenska modevarumärket By Malina, 13 maj 2020;
Bambuser ingår begränsat avtal med svenska nätapoteket MEDS, 14 maj 2020;
Bambuser ingår avtal med svenska varumärket Lace Laboratory, 15 maj 2020;
Bambuser ingår avtal med amerikanska ridsportmärket Kerrits – åttonde amerikanska kunden
på mindre än tre månader, 15 maj 2020;
Bambuser tecknar pilotavtal med italienska Radicalbit till ett värde om ca 212 000 kr, 19 maj
2020;
Bambuser ingår avtal med modevarumärket Stylein för Live Video Shopping, 20 maj 2020;
Bambuser ingår avtal med Gina Tricot för Live Video Shopping, 20 maj 2020;
Bambuser lanserar nästa generation av Live Video Shopping – erbjuder skalbar lösning utan
krav på integration med e-handelsplattform, 28 maj 2020;
Kallelse till extra bolagsstämma i Bambuser AB, 5 juni 2020;
Bambuser tecknar pilotavtal för Live Video Shopping med en av världens största
detaljhandelskedjor, 5 juni 2020;
Bambuser tecknar ett Live Video Shopping-avtal med skönhetsföretag i USA – förnyat
samarbete efter tidigare pilotavtal, 9 juni 2020;
Bambuser ingår ett pilotavtal med världsledande socialt skönhetsföretag för Live Video
Shopping, 17 juni 2020;
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Bambuser ingår avtal med Indiska avseende Live Video Shopping, 25 juni 2020;
Bambuser ingår pilotavtal med det amerikanska modemärket FRAME, 25 juni 2020; och
Bambuser offentliggör avsikt att genomföra riktad nyemission av aktier, 25 juni 2020.

Information regarding events of material importance for the Company occurred after the annual
accounts were delivered for the period 1 January 2019 - 31 December 2019 are found in the
prospectus published on 30 March 2020. For the period thereafter events of material importance for
the Company are found in the following press releases published by the Company after the prospectus
was published on 30 March 2020:
































Bambuser enters into agreement with Intersport Sweden – Live Video Shopping steps into the
sports industry, 2 April 2020;
Chairman Fredrik Ramberg resigns at his own request - The Nomination Committee proposes
Joel Citron as new Chairman of the Board, 6 April 2020;
Bambuser enters pilot Live Video Shopping agreement in the US, 6 April 2020;
Bambuser enters into agreement with Swiss Homegate AG regarding live streaming for
housing shows, 6 April 2020;
Bambuser publishes prospectus supplement, 7 April 2020;
Bambuser's rights issue oversubscribed, 17 April 2020;
Bambuser changes Certified Advisor to Erik Penser Bank, 20 April 2020;
Bambuser has conducted offset issue to strategic advisers, 20 April 2020;
Bambuser enters into agreement with Lindex for Live Video Shopping, 21 April 2020;
Decisions from Bambuser's Annual General Meeting April 21, 2020, 21 April 2020;
Bambuser strengthens the management team with Pontus Hymér as new CTO, 30 April 2020;
Bambuser recruits Emma Lythell as new CRO, 6 Maj 2020;
Bambuser terminates liquidity guarantee, 7 May 2020;
Bambuser strengthens its Advisory Board - Margaux Dietz and Daniel Redgert step in as
strategic advisers, 8 May 2020;
Bambuser enters into agreement with Brandsdal Group - Norway's largest beauty company
launches Live Video Shopping in seven countries, 8 May 2020;
Bambuser enters into agreement with Odd Molly for Live Video Shopping, 13 May 2020;
Bambuser enters into limited agreement with Swedish brand By Malina, 14 May 2020;
Bambuser enters into limited agreement with online pharmacy MEDS, 14 May 2020;
Bambuser enters into agreement with Swedish brand Lace Laboratory, 15 May 2020;
Bambuser enters into agreement with American equestrian brand Kerrits – eighth US
customer in less than three months, 15 May 2020;
Bambuser enters pilot agreement with Italian Radicalbit valued at approx SEK 212,000, 19
May 2020;
Bambuser enters into agreement with Swedish fashion brand Stylein for Live Video Shopping,
20 May 2020;
Bambuser enters into agreement with Gina Tricot for Live Video Shopping, 20 May 2020;
Bambuser launches the next generation of Live Video Shopping – offers scalable solution
without the requirement for integration with e-commerce platform, 28 May 2020;
Notice of extraordinary general meeting in Bambuser AB, 5 June 2020;
Bambuser enters a pilot agreement for Live Video Shopping with one of the world's largest
retailers, 5 June 2020;
Bambuser signs a Live Video Shopping agreement with Beauty Company in US – renewed
collaboration following previous pilot agreement, 9 June 2020;
Bambuser enters a pilot agreement with world-leading social selling beauty company for Live
Video Shopping, 17 June 2020;
Bambuser enters into agreement with Indiska for Live Video Shopping, 25 June 2020;
Bambuser enters pilot agreement with American fashion brand FRAME, 25 June 2020; and
Bambuser announces intention to carry out a directed share issue, 25 June 2020.
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Årsredovisningen för 2019 och nämnda prospekt samt pressmeddelanden finns tillgängliga på
Bolagets webbplats, www.bambuser.com.
The annual accounts for 2019 and the mentioned prospectus and press releases are available at the
Company's website, www.bambuser.com.
Styrelsen den 25 juni 2020
The board of directors on 25 juni 2020
[signatursida följer/signature page to follow]
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_____________________________
Mikael Ahlström

_____________________________
Joel Citron

_____________________________
Karin Karlström

_____________________________
Carl Kinell

_____________________________
Alexander Macintyre

_____________________________
Mikael Wintzell
*****
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Revisorns yttrande över styrelsens redogörelse enligt 13 kap. 6 § och 14 kap. 8 §
aktiebolagslagen
Auditor's Statement regarding the Board's Report according to Ch. 13 § 6 and Ch. 14 § 8 of the
Swedish Companies Act
Se bifogat dokument./ Please refer to the enclosed document.
*****
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Vi har granskat styrelsens redogdrelse daterad 2020-06-25
Slyre lse ns ansvar
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Det iir styrelsen som har ansvaret liir att ta fram redog<irelsen enligt aktiebolagslagen och
Iiir att det finns en sidan intern kontroll som styrelsen bedrjmer nddviindig ftir att kunna ta
fram redogdrelsen utan viisentliga felaktigheter, vare sig dessa beror pi oegentligheter
eller pi misstag.
Revisorns ansvar
Vir uppgift iir att uttala oss om slrrelsens redogdrelse pi grundval av vir granskning. Vi
har utlbrt granskningen enligt FARs rekommendation RevR 9 ,Revisorns dvriga y randen
enligt aktiebolagslagen och aktiebolagsfdrordningen. Denna rekommendation kriiver att
vi loljer yrkesetiska krav samt planerar och utfiir granskningen ftir att uppni begriinsad
sakerhet att styrelsens redogrirelse inte inneh5ller viisentliga felaktigheter.
Revisionsfi)retaget tilliimpar ISQC 1 (lntemational Standard on Quality Control) och har
diirmed ett allsidigt system fiir kvalitetskontroll vilket innefattar dokumenterade riktlinjer
och rutiner avseende efterlevnad av yrkesetiska kav, standarder ft)r yrkesutdvningen och
tilliimpliga krav i lagar och andra fbrfattningar.
Vi dr oberoende i ftirhillande till Bambuser AB enligt god revisorssed i Sverige och har i
6vrigt fullgjort virt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Granskningen innefattar att genom olika Stgiirder inhiimta bevis om finansiell och annan
information i styrelsens redog<irelse. Revisom vAljer vilka etgiirder som ska utftiras, bland
annat genom att beddma riskema lbr viisentliga felaktigheter i redogdrelsen, vare sig dessa
bero pi oegentligheter eller pd misstag. Vid denna riskbedcimning beaktar revisom de
delar av den interna kontrollen som iir relevanta fiir hur styrelsen uppriittar redogOrelsen i
syfte att utforma granskningsitgiirder som iir iindamilsenliga med hiinsyn till
omstiindigheterna, men inte i syfte att gdra ett uttalande om effektiviteten i den interna
kontrollen. Granskningen har begriinsats till <iversiktlig analys av redogdrelsen och
underlag till denna samt fiirfrigningar hos bolagets personal. Vert bestyrkande grundar
sig diirmed pi en begriinsad siikerhet jiimlbrt med en revision. Vi anser att de bevis vi har
inhiimtat iir tillriickliga och iindamilsenliga som grund liir vart uttalande.

Uttalande
Crundat pi

granskning har det inte kommit fram nigra omstiindigheter som ger oss
anledning att anse att styrelsens redogcirelse inte avspeglar viisentliga hiindelser fiir
bolaget pi ett riittvisande siitt under perioden 2020-03-24 - 2020-06-25.
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Ovriga upplysningar
Detta yttrande har endast till syfte att fullgdra det kav som uppstdlls
bolagslagen och fir inte anvdndas liir negot annat andamel.
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Stockholm den 25 juni 2020
Mazars AB
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Michael Olsson
Auktoriserad revisor
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Det iir styrelsen som har ansvaret liir att ta fiam redogdrelsen enligt aktiebolagslagen och
lor att det finns en sidan intem kontroll som styrelsen beddmer n<idviindig {tir att kunna ta
fram redogorelsen utan vasentliga felaktigheter, vare sig dessa beror pi oegentligheter
eller pi misstag.
Revisorns ansvar
Vir uppgift iir att uttala oss om styrelsens redogcirelse pi grundval av vir granskning. Vi
har utltirt granskningen enligt FARs rekommendation RevR 9 Rev isorns Ayrigu yttranden
enligl akliebolagslagen och aktiebolagddrordningen Denna rekommendation kriiver att
vi lbljer yrkesetiska krav samt planerar och utlor granskningen ftir att uppni begriinsad
sakerhet att styrelsens redogdrelse inte innehiller viisentliga felaktigheter.
Revisionsfiiretaget tilliimpar ISQC I (lntemational Standard on Quality Control) och har
diirmed ett allsidigt system fitr kvalitetskontroll vilket innefattar dokumenterade riktlinjer
och rutiner avseende efterlevnad av yrkesetiska krav, standarder ftir yrkesutiivningen och
tilliimpliga krav i lagar och andra fiirfattningar.
Vi ?ir oberoende i fiirhillande till Bambuser AB enligt god revisorssed i Sverige och har i
tivrigt fullgjort virt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Granskningen innefattar att genom olika 6tgiirder inhtimta bevis om finansiell och annan
information i styrelsens redogcirelse. Revisom valjer vilka itgiirder som ska utfiiras, bland
annat genom att bedoma riskema fiir viisentliga felaktigheter i redog<irelsen, vare sig dessa
bero pi oegentligheter eller pi misstag. Vid denna riskbed<imning beaktar revisom de
delar av den interna kontrollen som iir relevanta fiir hur sgrelsen upprattar redogdrelsen i
syfte att utforma granskningsiLtgZirder som iir iindamilsenliga med hiinsyn till
omstandighetema, men inte isyfte att gora ett uttalande om effektiviteten iden interna
kontrollen. Granskningen har begriinsats till riversiktlig analys av redogcirelsen och
underlag till denna samt ltirfrAgningar hos bolagets personal. Virt besryrkande grundar
sig diirmed pi en begriinsad s?ikerhet jiimfbrt med en revision. Vi anser att de bevis vi har
inhamtat ar tillrackliga och iindamilsenliga som grund fiir virt uttalande.
U talande
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bolaget pi ett riittvisande siitt under perioden 2020-03-24 - 2020-06-25.
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