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Innstilling til valg av ekstern revisor 

 

Borregaard ASA har gjennomført en anbudsprosess med tanke på valg av ekstern revisor i 2021. I 
henhold til Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr 537/2014 artikkel 16 paragraf 2, skal 
selskapets revisjonsutvalg sende en anbefaling til Generalforsamlingen om valget av 
revisjonsselskap. Anbefalingen skal begrunnes og inneholde minst to alternativer til 
revisjonsoppdraget, og selskapets revisjonsutvalg skal med en behørig begrunnelse angi hvilket det 
foretrekker.  

Valget av revisor vil være gjeldende fra og med regnskapsåret som startet 1. januar 2022.  

Invitasjoner til å delta i anbudsprosessen ble sendt til fire anerkjente revisjonsselskaper. Etter at 
anbudene ble mottatt i slutten av mai 2021 ble disse grundig gjennomgått, blant annet ved at 
selskapene presenterte seg selv og sine anbud i separate møter. Alle anbudene ble vurdert opp mot 
de kommuniserte evalueringskriterier i anbudsinnbydelsen, som blant annet bestod av:  

 Revisjonsteam (kompetanse, kvalitet, bransjekunnskap, engasjement, geografisk 
tilstedeværelse) 

 Plan for gjennomføring av revisjonen inkludert omfang 
 Involvering av spesialister og spesialistkompetanse 
 Honorar 

Etter den første evalueringsprosessen ble EY og PwC vurdert å være de foretrukne kandidatene. 
Begge anbudene scoret høyt på de oppsatte evalueringskriteriene, og begge selskapene ble vurdert 
å ha både kapasitet og kompetanse til å kunne levere revisjonstjenester av høy kvalitet til 
Borregaard. Både EY og PwC presenterte seg selv og sine anbud til deltakere fra  Borregaards 
Revisjons- og bærekraftstutvalg og toppledelse i møter i august 2021. Anbudet fra EY oppnådde den 
høyeste rangeringen på evalueringskriteriene, der de demonstrerte generelt høy kompetanse, 
bransjekunnskap i tillegg til stort engasjement.   

Revisjons- og bærekraftsutvalget anbefaler dermed at EY velges som revisor for Borregaard ASA fra 
regnskapsåret som starter 1. januar 2022.  

I henhold til Artikkel 16, paragraf 2 i EU-forordningen henvist til ovenfor, bekrefter Revisjons- og 
bærekraftstutvalget at anbefalingen ikke er påvirket av en tredjepart og at det ikke er inngått noen 
klausul eller kontrakt mellom Borregaard og en tredjepart som begrenser vedtaket til 
Generalforsamlingen i henhold til artikkel 37 i EUs Direktiv 2006/43/EF. 
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Leder av Revisjons- og bærekraftsutvalget 


