Styrelsens förslag till val av revisor vid årsstämman 2019
Enligt statens ägarpolicy för bolag med statligt ägande ligger ansvaret för
val av revisor hos ägaren och val av revisor beslutas på årsstämman.
Förslag till val av revisor och revisorsarvode i bolag med statligt ägande ska
lämnas av styrelsen och tas fram av bolaget med tillämpning av de regler
om upphandling och val av revisor som gäller för bolag med aktier upptagna
till handel på en reglerad marknad enligt EU:s revisorsförordning.
En revisor som väljs av årsstämman ska utses för en mandatperiod om ett
år. I bolag med statligt ägande ska även revisorsförordningens regler om
rotation av revisionsbolag tillämpas, vilket innebär att ett revisionsbolag som
huvudregel inte får väljas om för en längre tidsperiod än 20 år samt att
fullständig upphandling av revisor måste ske minst vart tionde år.
Revisionsutskottet har under 2018 genomfört en fullständig upphandling för
att i enlighet med gällande regelverk ta fram ett förslag till val av revisor på
årsstämman 2019. I urvalsprocessen har stor vikt fästs vid tillgänglighet och
lokal närvaro, förståelse för LKAB:s verksamhet, proaktivitet och höga
hållbarhetsambitioner.
Styrelsens förslag till beslut inför årsstämman 2019 baseras på revisionsutskottets rekommendation. Revisionsutskottet har konstaterat att utskottet,
vid framtagandet av rekommendationen, 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).
Förslag till beslut inför årsstämman 2019
Antalet revisionsbolag föreslås uppgå till ett.
Arvode för revisorns arbete föreslås utgå enligt godkänd räkning.
Till revisor föreslås det registrerade revisionsbolaget KPMG AB för en
period om ett år intill utgången av årsstämman 2020. Revisionsutskottets
motivering till förslaget är följande:
Föreslagen revisor bedöms som bäst lämpad för uppdraget som revisor åt
LKAB baserat på dess lokala närvaro, mycket god branschkunskap, hur
revisionsbolaget använder dataanalys i arbetet samt ett konkurrenskraftigt
arvode. Föreslagen revisor bedöms därmed kunna genomföra revision med
tillfredsställande kvalitet för 2019.
Föreslagen revisor meddelar på stämman vem som har utsetts som
huvudansvarig revisor.

