
 

 

 
 

Styrelsens förslag till årsstämman avseende val av 
revisor och revisorsarvode 
 
Styrelsen för AB Svenska Spel har vid styrelsemöte den 13 mars 2019 beslutat om för-
slag till årsstämman avseende val av revisor och revisorsarvode. Inför styrelsens beslut 
har styrelsens revisionsutskott lämnat följande förslag och motiverande rekommendation: 
 
Upphandling av revisionstjänster 
Svenska Spel har under 2018 upphandlat revisionstjänster för den period som löper från 
årsstämman 2019 till och med årsstämman 2023. Upphandlingen har skett med tillämp-
ning av lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU). Upphandlingen har därmed 
skett genom ett öppet och icke-diskriminerande anbudsförfarande som motsvarar de krav 
som följer av revisorsförordningen.  
 
I upphandlingen inkom endast anbud från Deloitte AB. Deloitte AB uppfyller samtliga 
kvalificeringskrav och skallkrav som ställts i upphandlingen. Deloitte AB får därmed anses 
vara väl lämpade att utföra revisionstjänsterna. Deloitte AB har fram till och med 
årsstämman 2019 utfört revisionstjänster åt Svenska Spel under en tidsperiod om åtta år. 
Det är därmed möjligt att tilldela Deloitte AB förnyat uppdrag till följd av upphandlingen. 
Då upphandlingen har genomförts enligt LOU finns inte möjlighet att i enlighet med 
revisorsförordningen framlägga två alternativ till revisorsval. 
 
Revisionsutskottets rekommendation 
Mot bakgrund av den enligt ovan genomförda upphandlingen av revisionstjänster har 
revisionsutskottet beslutat att föreslå styrelsen att till årsstämman föreslå att antalet 
revisionsbolag ska vara ett, att arvode för revisorns arbete ska utgå enligt godkänd 
räkning och att det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB ska väljas som bolagets 
revisorer för tiden intill slutet av årsstämman 2020. 
 
Revisionsutskottet har vidare konstaterat att utskottet, vid framtagandet av ovanstående 
rekommendation inte varit föremål för påverkan från någon tredje part och inte heller varit 
tvingat av några avtalsvillkor av den sort som avses i artikel 16.6 i EU:s revisorsförord-
ning (Förordning (EU) nr 537/2014 av den 16 april 2014). 
 
Styrelsen har härefter beslutat att lämna följande förslag till beslut av årsstämman 2019: 
 
a) Styrelsen föreslår att antalet revisionsbolag ska vara ett. 
b) Styrelsen föreslår att arvode för revisorns arbete utgår enligt godkänd räkning. 
c) Styrelsen föreslår val av det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB för tiden intill 

slutet av årsstämman 2020. Revisionsbolaget meddelar på stämman vem som har 
utsetts som huvudansvarig revisor. 
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