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Nya regler för företag av allmänt intresse i fråga om revision 

Den 17 juni 2016 träder lagen om tillsyn över företag av allmänt intresse i 
fråga om revision ikraft. Denna lag är en del av genomförandet i svensk rätt av 
EU:s revisorspaket.1 Genom den nämnda lagen ges Finansinspektionen (FI) i 
uppgift att utöva tillsyn över svenska företag som är företag av allmänt intresse 
i fråga om revision. Ett företag av allmänt intresse definieras i 2 § 9 
revisorslagen (2001:883) i dess kommande lydelse som ett svenskt företag som 
uppfyller minst ett av följande fyra kriterier: 
 
1. Företaget har sina överlåtbara värdepapper upptagna till handel på en 

reglerad marknad. Detta innebär att företaget har aktier, motsvarande 
andelsrätter i andra typer av företag, obligationer eller andra 
skuldförbindelser eller depåbevis för sådana värdepapper upptagna på en 
reglerad marknad2, 

2. företaget har tillstånd att driva rörelse enligt lagen (2004:297) om bank- 
och finansieringsrörelse, 

3. företaget är ett värdepappersbolag som har tillstånd enligt 2 kap. 2 § första 
stycket 2 och 8 lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, eller 

4. företaget har tillstånd att driva rörelse enligt försäkringsrörelselagen 
(2010:2043), utom sådana företag som har beviljats undantag enligt 1 kap. 
19 eller 20 § i den lagen. 

 
Detta brev skickas till ert företag eftersom FI har uppfattat företaget vara ett 
företag av allmänt intresse i enlighet med definitionen i 2 § 9 revisorslagen. Att 
vara ett företag av allmänt intresse innebär att företaget är skyldigt att följa 
                                                 
1 EU:s revisorspaket består av revisorsförordningen (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) samt en uppdatering av 
2006 års revisorsdirektiv (Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/56/EU om ändring av 
direktiv 2006/43/EG om lagstadgad revision av årsredovisning, årsbokslut och 
koncernredovisning). 
2 För närvarande har Nasdaq och NGM tillstånd att bedriva en reglerad marknad i Sverige. 
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vissa särskilda regler när det gäller revisionen av företaget ifråga. FI ges från 
och med den 17 juni 2016, enligt 5 § lag om tillsyn över företag av allmänt 
intresse i fråga om revision, möjlighet att ingripa mot ett företag av allmänt 
intresse om företaget: 
 
1. Inte inrättar ett revisionsutskott eller beslutar att styrelsen ska utföra 

utskottets uppgifter eller ser till att minst en ledamot i utskottet eller, i 
tillämpliga fall, styrelsen har föreskriven redovisningskompetens eller 
revisionskompetens i enlighet med 3 kap. 4 a § sparbankslagen (1987:619), 
6 kap. 7 § lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar, 6 kap. 4 a § lagen 
(1995:1570) om medlemsbanker eller 8 kap. 49 a § aktiebolagslagen 
(2005:551), 

2. inte väljer revisor i enlighet med artikel 16.1–16.5 i EU:s revisors-
förordning, i den ursprungliga lydelsen, 

3. anlitar samma revisor under en längre period än vad som är tillåtet enligt 
artikel 17 i EU:s revisorsförordning, i den ursprungliga lydelsen, 4 a kap. 1 
a § sparbankslagen, 8 kap. 8 a § lagen om ekonomiska föreningar, 7 a kap. 
1 a § lagen om medlemsbanker eller 9 kap. 21 a § aktiebolagslagen, eller 

4. i förtid entledigar revisorn utan saklig grund i strid med 4 a kap. 6 § första 
stycket 2 sparbankslagen, 8 kap. 8 § andra stycket 2 lagen om ekonomiska 
föreningar, 7 a kap. 6 § första stycket 2 lagen om medlemsbanker eller 9 
kap. 22 § första stycket 2 aktiebolagslagen. 

 
FI vill avslutningsvis uppmana er och ert företag att informera FI i det fall 
ändrade omständigheter skulle leda till att ert företag inte längre skulle vara ett 
företag av allmänt intresse. FI kommer även att återkomma med ytterligare 
information kring dessa regler längre fram. Upplysningar om detta kommer att 
publiceras på FI:s hemsida, www.fi.se.  
 
Vid eventuella frågor, vänligen kontakta: 
Aron Verständig, tel. 08-408 981 04, aron.verstandig@fi.se, eller  
Johan Nilsson, tel. 08-408 985 01, johan.nilsson@fi.se.  
 
 
Med vänlig hälsning 
 
FINANSINSPEKTIONEN 
 
 
 
Sophie Degenne 
Områdeschef    
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