N.B. The English text is an unofficial translation.

Styrelsens redogörelse enligt 15 kap 8 § aktiebolagslagen för väsentliga händelser
The board of directors’ report referred to in Chapter 15, section 8 of the Companies Act
on material events
Såsom redogörelse enligt 15 kap 8 § aktiebolagslagen får styrelsen för Hoylu AB anföra följande.
The board of directors of Hoylu AB submits the following report as referred to in Chapter 15,
section 8 of the Companies Act.
Efter lämnandet av bolagets senaste årsredovisning för räkenskapsåret 2021, innehållande de
senast fastställda balans- och resultaträkningarna, har inga händelser av väsentlig betydelse för
bolagets ställning inträffat som inte redan offentliggjorts genom bolagets delårsrapporter och
genom pressmeddelanden, se http://www.hoylu.com.
Following the submission of the company's most recent annual report for the financial year 2021,
containing the most recently adopted balance sheets and income statements, no events of material
importance to the company's position have occurred that have not already been published in the
company's interim reports and through press releases, see http://www.hoylu.com.
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