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Val av revisorer 2021
Enligt Alectas bolagsordning skall överstyrelsen utse två auktoriserade revisorer alternativt ett
registrerat revisionsbolag för att granska bolagets årsredovisning och räkenskaper samt
styrelsens och vd:s förvaltning. En av uppgifterna för överstyrelsens beredningsnämnd är att
ta fram förslag till externa revisorer och arvode för revisionen.
I de uppgifter som Alectas styrelse, enligt styrelsens arbetsordning, har delegerat till
revisionsutskottet ingår bland annat att
”utvärdera revisionsinsatsen och informera överstyrelsens beredningsnämnd om resultatet
av utvärderingen” samt
”att biträda överstyrelsens beredningsnämnd vid framtagande av förslag till externa
revisorer och förslag till arvode för revisionen”.
Efter en upphandlingsprocess som inleddes våren 2013 föreslog beredningsnämnden – i
enlighet med rekommendation från revisionsutskottet – inför 2014 års överstyrelsemöte,
nyval av Ernst & Young AB (EY) som revisor för Alecta, med auktoriserade revisorn
Jesper Nilsson som huvudansvarig revisor. Förslaget baserades bland annat på att EY i
upphandlingsprocessen hade uppfattats som nytänkande inom många frågor vilket
förväntades att ge en ”modern” revision med goda förutsättningar att skapa mervärde för
Alecta. Upphandlingen var inriktad på ett fyraårigt uppdrag även om överstyrelsens val av
revisorer sker för ett år i sänder. Förväntningarna på EY som revisorer infriades i allt
väsentligt under uppdragets första sex år enligt Alectas och revisionsutskottets utvärdering
och det förlängdes med ett år i sänder vid 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 respektive 2020 års
överstyrelsemöten. Även under uppdragets sjunde år har EY, enligt Alectas och
revisionsutskottets utvärdering, levt upp till förväntningarna och inför överstyrelsemötet 2021
har förhandlingar förts med dem om förlängning av revisionsperioden med ytterligare ett år,
till kostnader som bedöms fördelaktiga för Alecta. En auktoriserad revisor får emellertid vara
huvudansvarig för revisionen för ett bolag i högst sju år, vilket innebär att Jesper Nilsson inte
kan fortsätta att vara huvudansvarig revisor vid en förlängning av EY:s uppdrag i ytterligare
ett år. Ledningen och revisionsutskottet har av EY föreslagits att Mona Alfredsson som varit
revisionsansvarig för revisionen av Alecta sedan 2017 tar över rollen som huvudansvarig
revisor. Styrelse, revisionsutskott och ledning är positiva till förslaget.
Beredningsnämnden föreslår mot ovanstående bakgrund omval av Ernst & Young AB som
revisor för Alecta, med auktoriserade revisorn Mona Alfredsson som huvudansvarig revisor.
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