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Styrelsens förslag till årsstämman avseende val av 
revisor och revisorsarvode 
 
Styrelsen för AB Svenska Spel har vid styrelsemöte den 18 mars 2021 beslutat om för-
slag till årsstämman avseende val av revisor och revisorsarvode. Inför styrelsens beslut 
har styrelsens revisionsutskott lämnat följande förslag och motiverande rekommendation: 
 
 
Revisionsutskottets rekommendation 
Svenska Spel har upphandlat revisorstjänster och till följd därav ingått avtal med 
revisionsbolaget Deloitte AB. Avtalet gäller från årsstämman 2019 till och med 
årsstämman 2023. Sammantaget har Deloitte AB fram till och med årsstämman 2021 
utfört revisionstjänster åt Svenska Spel under en tidsperiod om tio år. Det är därmed 
möjligt att förnya uppdraget inom ramen för befintligt avtal. Efter revisionsutskottets 
utvärdering av revisionsinsatsen konstateras att Deloitte AB utfört revisionstjänsterna på 
ett mycket tillfredsställande sätt.  
 
Mot denna bakgrund 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, att omval ska ske av det registrerade revisionsbolaget 
Deloitte AB för tiden intill slutet av årsstämman 2022, att revisionsbolaget på årsstämman 
ska meddela vem som utsetts som huvudansvarig revisor, samt att styrelsens förslag till 
beslut ska publiceras på bolagets webbplats inför årsstämman. 
 
Revisionsutskottet har vidare konstaterat att utskottet, vid framtagandet av ovanstående 
rekommendation, inte har 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 
revisorsförordning (Förordning (EU) nr 537/2014 av den 16 april 2014). 
 
Styrelsen har härefter beslutat att lämna följande förslag till beslut av årsstämman 2021: 
 
a) Styrelsen föreslår att antalet revisionsbolag ska vara ett. 
b) Styrelsen föreslår att arvode för revisorns arbete utgår enligt godkänd räkning. 
c) Styrelsen föreslår omval av det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB för tiden 

intill slutet av årsstämman 2022. Revisionsbolaget meddelar på stämman vem som 
har utsetts som huvudansvarig revisor. 


	Styrelsens förslag till årsstämman avseende val av revisor och revisorsarvode

