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utfärdad den 29 november 2001.
Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 10 kap. 12, 14, 15 och 18 §§ aktiebolagslagen (1975:1385)2 skall ha följande lydelse.

10 kap.
12 §3 Minst en av bolagsstämman utsedd revisor skall vara auktoriserad
revisor eller godkänd revisor som avlagt revisorsexamen, om
1. tillgångarnas nettovärde enligt fastställda balansräkningar för de två
senaste räkenskapsåren överstiger ett gränsbelopp som motsvarar 1 000
gånger det basbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring som
gällde under den sista månaden av respektive räkenskapsår,
2. antalet anställda hos bolaget under de två senaste räkenskapsåren i
medeltal har överstigit 200, eller
3. bolagets aktier eller skuldebrev är noterade vid en börs eller en auktoriserad marknadsplats.
14 §4 För ett bolag som omfattas av bestämmelserna i 12 § 1 eller 2 eller
13 § får regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer besluta
att bolaget i stället för en auktoriserad revisor eller en godkänd revisor som
avlagt revisorsexamen får utse en viss annan godkänd revisor. Ett sådant beslut gäller i högst fem år.
15 §5 I andra bolag än de som avses i 12 och 13 §§ skall en auktoriserad
revisor eller en godkänd revisor som avlagt revisorsexamen utses, om ägare
till minst en tiondel av samtliga aktier begär det vid den bolagsstämma där
revisorsval skall ske.
18 §6 Till revisor får även ett registrerat revisionsbolag utses.
Bestämmelser om vem som får vara huvudansvarig för revisionen när ett
revisionsbolag utses att vara revisor och om underrättelseskyldighet finns i
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17 § revisorslagen (2001:883). Följande bestämmelser i detta kapitel tillämpas på den huvudansvarige:
16 § om jäv,
17 § om anlitande av biträde,
36 § om rätt att närvara vid bolagsstämma och
43 § om registrering.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.
På regeringens vägnar
THOMAS BODSTRÖM
Sten Andersson
(Justitiedepartementet)
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