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Tilintarkastajan lausunto
Keski-Suomen Kuljetus Oy:n yhtiokokoukselle
Olemme suorittaneet kohtuullisen varmuuden antavan toimeksiannon, joka koskee Keski-Suomen Kuljetus
Oy:n, Savon Kuljetus Oy:n ja Kuljetuspolar Oy:n hallitusten laalirnaa 10.3.2020 paivattye sulautumissuunnitelmaa. Keski-Suomen Kuljetus Oy:n hallitus on paattanyt ehdottaa yhliokokoukselle pdiitoksen tekemista
siita, etta Keski-Suomen Kuljetus Oy sulautuu uuteen perustetlavaan yhti6on, Triango Oy:0on. Ehdotettuun
sulautumiseen Iiittyen sulautuvien yhtioiden hallitukset ovat laatineet sulautumissuunnitelman. Sulautumisen
ehtojen mukaan Keski-Suomen Kuljetus Oy:n osakkeenomistajille annetaan sulautumisvastikkeena jokaista
Keski-Suomen Kuljetus Oy:n osaketta vastaan yhdeksentoista (19) kappaletta Triango Oy:n osakkeita. Ehdotus osakkeiden vaihtosuhteeksi perustuu yhtididen hallitusten sulautumissuunnitelmassa esi emiin yhtioiden arvojen maarityksessa sovellettuihin arvostusmenetelmiin ja niita kay amalla saatuihin arvostustuloksiin.

Hallituksen vastuu
Keski-Suomen Kuljetus Oy:n, Savon Kuljetus Oy:n ja Kuljetuspolar Oy:n hallitukset ovat vastuussa sulautumissuunnitelman laatimisesta ja siita, etd se anlaa osakeyhtidlain tarkoittamalla tavalla oikeat ja riitavet tiedot perusteista, joiden mukaan sulautumisvastike maerataan, sekd vastikkeen jakamisesta.

Tilintarkastajan riippumattomuus ia laadunvalvonta
Olemme riippumattomia yhtidsta niiden Suomessa noudatettavien eettisten vaatimusten mukaisesti, jotka
koskevat suorittamaamme toimeksiantoa ja olemme tayttaneet muut naiden vaatimusten mukaiset eettiset
velvollisuulemme.

Tilintarkastaja soveltaa kansainvdlistd laadunvalvontastandardia ISQC 1 ja nain ollen yllapitae kattavaa laadunvalvontajarjestelmaa, johon sisaltyy dokumentoituja toimintaperiaatteita ja menettelytapoja eettisten vaatimusten, ammatillisten standardien seka sovellettavien sdddoksiin ja maarayksiin perustuvien vaatimusten
noudattamista koskien.

Tilintarkastaian velvollisuudet
Velvollisuutenamme on antaa larkastuksen perusteella lausunto sulautumissuunnitelmasta. Olemme suorittaneet kohtuullisen varmuuden antavan toimeksiannon kansainvdlisen varmennustoimeksiantostandardin
ISAE 3000 mukaisesti. Tarkastukseen kuuluu toimenpiteita evidenssin hankkimiseksi siita, onko sulautumissuunnitelmassa annettu osakeyhtidlain tarkoittamalla tavalla oikeat ja riittavat tiedot perusteista, joiden mukaan sulautumisvastike maaretaan, seke vastikkeen jakamisesta.
Kasityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen mearan tarkoitukseen soveltuvaa evidenssia.

Lausunto
Osakeyhtidlain l6luvun 4 S:n mukaisena lausuntona esitamme, etta sulautumissuunnitelmassa on kaikilta
olennaisilta osiltaan annettu osakeyhtiolain tarkoittamalla tavalla oikeat ja riittavat tiedot perusteista, joiden
mukaan sulautumisvastike maaretaan, seka vastikkeen jakamisesta.
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