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Til  Erhvervsstyrelsen  og  kreditorerne  i de  fusionerende  foreninger

Ledelserne  i GF Pharma  F.M.B.A.  og  GF Slotsholmen  F.M.B.A  har  udpeget  os som  uvildige,

sagkyndige  vurderingsmænd  efter  selskabslovens  § 37. Vi  har  i henhold  til  selskabslovens

§ 242  undersøgt,  hvorvidt  kreditorerne  i de fusionerende  foreninger  må  antages  at være  til-

strækkeligt  sikrede  efter  fusionen  i forhold  til  de enkelte  foreninger  nuværende  situation.  Er-

klæringen  udarbejdes  i forbindelse  med  fusionen  af GF Pharma  F.M.B.A  og GF Slotsholmen

F.M.B.A,  der  forventes  gennemført  med  regnskabsmæssig  virkning  pr. 01.01.2019  med  GF

Pharma  F.M.B.A  som  det  fortsættende  selskab.

Ved  "tilstrækkeligt  sikrede"  forstås  i denne  erklæringsopgave,  at betaling  af kreditorerne  i de

enkelte  Foreninger  forventes  at kunne  finde  sted  i mindst  samme  omfang  som  før fusionen.

Vores  konklusion  udtrykkes  med  høj grad  af sikkerhed.

Vores  erklæring  er udelukkende  udarbejdet  for at opfylde  kravene  i selskabslovens  § 242  og  kan

ikke  anvendes  til  andre  formål.

Ledelsens  ansvar

Ledelserne  i de fusionerende  foreninger  har  ansvaret  for, at  kreditorerne  i GF Pharma  F.M.B.A

og GF Slotsholmen  F.M.B.A  er tilstrækkeligt  sikrede  efter  fusionen  i forhold  til  de enkelte  for-

eningers  nuværende  situation.

Revisors  ansvar

Vores  ansvar  er på  grundlag  af vores  undersøgelser  at afgive  en konklusion  om, hvorvidt  kre-

ditorerne i GF Pharma F.%.B.A og GF Slotsholmen F.M.B.A må antages at være  tilstrækkeligt

sikrede  efter  fusionen  i forhold  til  de enkelte  foreningers  nuværende  situation.

Vi  har  udført  vores  undersøgelser  i overensstemmelse  med  den  internationale  standard  om

aiidib'  eiklæiiiitgbupgavei  iiied  sikkeilied  eud  ievisiun  ellei  geuneingaiig  ar liisLoiiske  finan-

sielle  oplysninger  og yderligere  krav  ifølge  dansk  revisorlovgivning  med  henblik  på  at  opnå  høj

grad  af sikkerhed  for, at kreditorerne  i GF Pharma  F.M.B.A  og GF Slotsholmen  F.M.B.A  må

antages  at være  tilstrækkeligt  sikrede  efter  fusionen  i forhold  til  de enkelte  foreningers  nuvæ-

rende  situation.

Vi  er underlagt  den  internationale  standard  om  kvalitetsstyring  og anvender  således  et omfat-

tende  kvalitetsstyringssystem,  herunder  dokumenterede  politikker  og procedurer  vedrørende

overholdelse  af etiske  krav,  faglige  standarder  og gældende  krav  i lovgivning  og øvrig  regule-

ring.

ST  AT  SA  UTO  FI I SERET
REVISIO  N S PA  FITN  E R SE  LS  KA  B

"=',"ar;"=':"=n::':"-onsne===-=

Aarhus

Tangen  9

8200  Aarhus  N

TE!I 87 32 57 00

www  beierholm  dk

CVR-nr  3;  89 54 Fh



GF  Pharma  F.M.B.A  og  GF  Slotsholmen  F.M.B.A

Den  uafhængige  revisors  erklæring

Vi  har  overholdt  kravene  til  uafhængighed  og andre  etiske  krav  i FSR -  danske  revisorers  ret-

ningslinjer  for revisors  etiske  adfærd,  der  bygger  på  de grundlæggende  principper  om  integri-

tet,  objektivitet,  faglig  kompetence  og fornøden  omhu,  fortrolighed  samt  professionel  adfærd,

Vi  har  vurderet  kreditorernes  stining  på  baggrund  af en gennemgang  og analyse  af de økono-

miske  forhold  i de fusionerende  foreninger  med  særlig  vægt  på  foreningers  soliditet  og likvidi-

tetsmæssige  forhold  ved  fortsat  drift.

Konklusion

Det  er vores  opfattelse,  at kreditorerne  i GF Pharma  F.M.B.A  og GF Slotsholmen  F.M.B.A  må

antages  at være  tilstrækkeligt  sikrede  efter  fusionen  i forhold  til  de enkelte  foreningers  nuvæ-

rende  situation.
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