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ANVISNING NR 1-2016

Från och med den 17 juni 2016 ändras nedan angivna regler i Svensk kod för
bolagsstyrning (”Koden”). Detta med anledning av EU:s s.k. revisionspaket,
bestående av en förordning om revisorer och revision (revisorsförordningen)1 samt ett
direktiv2 med ändring i 2006 års revisorsdirektiv, som träder i kraft respektive ska vara
genomfört i svensk rätt den 17 juni 2016.

Val av revisor
Revisorsförordningen ålägger revisionsutskott att lämna förslag till val av revisor på det sätt
som föreskrivs däri, bland annat ska förslaget föregås av ett anbudsförfarande. Vissa företag
av allmänt intresse är dock inte skyldiga att tillämpa det anbudsförfarande som förordningen
föreskriver. Revisorsförordningen föreskriver vidare att medlemsstaterna får tillåta att
bolagens valberedning fullgör uppgifterna i artikeln. I svensk rätt införs, genom
aktiebolagslagen 8 kap. 49 b § 6 p andra stycket, en möjlighet för de företag som så önskar
att även fortsättningsvis låta valberedningen ta ställning i frågan om revisorsval och lägga
fram sitt förslag inför stämman.
Enligt revisorsförordningen (artikel 16.5 första stycket) ska styrelsens förslag till
bolagsstämman om val av lagstadgade revisorer eller revisionsföretag innehålla den
rekommendation och preferens som revisionsutskottet eller organet med motsvarande
uppgifter gjort (enligt förordningens punkt 2). Vidare anges (i artikel 16.5 andra stycket) att
om förslaget skiljer sig från det alternativ som revisionsutskottet föredrar ska skälen till att
utskottets rekommendation inte följs anges i förslaget. Den eller de revisorer som
rekommenderas av styrelsen ska emellertid ha deltagit i det urvalsförfarande som beskrivs i
revisorsförordningens artikel 16.3.
Kodens regel 2.1 tredje stycket ska således kvarstå men kompletteras med bestämmelser
som motsvarar det krav som i revisorsförordningen ställs på styrelsens förslag till revisor om
bolaget inte har en valberedning. De (mindre) bolag som enligt revisorsförordningen inte är
skyldiga att tillämpa anbudsförfarandet undantas från skyldigheten att föreslå revisorer som
ingått i ett sådant förfarande.

1

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 537/2014 om särskilda krav avseende lagstadgad
revision av företag av allmänt intresse och om upphävande av kommissionens beslut 2005/909/EG.
2
Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/56/EU om ändring av direktiv 2006/43/EG om
lagstadgad revision av årsredovisning, årsbokslut och koncernredovisning.
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Regelförändringen följer nedan. Blå understruken text är infogad.

Regel 2.1
Bolaget ska ha en valberedning.
Valberedningen ska lämna förslag till ordförande och övriga ledamöter i
styrelsen samt arvode och annan ersättning för styrelseuppdrag till var och en av
styrelseledamöterna. Valberedningen ska vid bedömningen av styrelsens utvärdering
och i sitt förslag i enlighet med 4.1 särskilt beakta kravet på mångsidighet och bredd i
styrelsen och på att eftersträva en jämn könsfördelning.
Valberedningen ska också lämna förslag till val och arvodering av revisor.
Valberedningens förslag till bolagsstämman om val av revisor ska innehålla
revisionsutskottets rekommendation (om styrelsen inte inrättat något revisionsutskott, avses
styrelsen).3 Om förslaget skiljer sig från det alternativ som revisionsutskottet förordat ska
skälen till att utskottets rekommendation inte följs anges i förslaget. Den eller de revisorer
som föreslås av valberedningen måste ha varit med i revisionsutskottets urvalsförfarande,
om bolaget varit tvunget att anordna ett sådant förfarande.4

Revisionsutskottets sammansättning
Genom revisionspaketet regleras revisionsutskott och dess uppgifter i lag. Mot denna
bakgrund blir Kodens regel 7.2 andra stycket överflödig.
Regelförändringen följer nedan. Röd kursiv överstruken text är struken.
Regel 7.2
Om styrelsen inom sig inrättar utskott, ska det av styrelsens arbetsordning framgå vilka
arbetsuppgifter och vilken beslutanderätt styrelsen har delegerat till utskott samt hur
utskotten ska rapportera till styrelsen. Utskott ska protokollföra sina sammanträden och
protokollen ska tillhandahållas styrelsen.
Revisionsutskott5 ska bestå av minst tre styrelseledamöter. Majoriteten av
utskottets ledamöter ska vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Minst

3

Regeln motsvarar det krav som finns på styrelsens förslag till revisor om bolaget inte har en
valberedning, se artikel 16.5 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 537/2014 av den 16
april 2014 om särskilda krav avseende lagstadgad revision av företag av allmänt intresse och
upphävande av kommissionens beslut 2005/909/EG, i den ursprungliga lydelsen.
4

De företag som enligt sin senaste årsredovisning eller koncernredovisning uppfyller minst två av
följande tre kriterier: ett genomsnittligt antal anställda under räkenskapsåret på under 250, en
balansomslutning som inte överstiger 43 miljoner euro och en årlig nettoomsättning som inte
överstiger 50 miljoner euro samt börsbolag som har ett genomsnittligt börsvärde på mindre än 100
miljoner euro beräknat på slutkursen för de tre föregående kalenderåren undantas från kravet på att
den eller de revisorer som föreslås måste ha varit med i revisionsutskottets urvalsförfarande.
5

Bestämmelser om inrättande av revisionsutskott samt utskottets uppgifter finns i 8 kap. 49 a-b §§
aktiebolagslagen (2005:551). Hela styrelsen kan i enlighet med vad som anges i 8 kap. 49 a § andra
stycket samma lag fullgöra utskottets uppgifter.

en av de ledamöter som är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen ska även
vara oberoende i förhållande till bolagets större ägare6.

