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ARBETSORDNING FÖR REVISIONSUTSKOTTET I REJLERS AB 
 

Inledning 
Styrelsen i REJLER AB (publ), har utsett ett Revisionsutskott. 

Arbetsordningen för Revisionsutskottet skall fastställas av styrelsen på 
konstituerande styrelsemöte eller när det i övrigt är nödvändigt. 

Revisionsutskottet är en underkommitté till styrelsen och fritar inte styrelsen från 
något ansvar.  

Organisation 
Ledamöterna i Revisionsutskottet skall utgöras av en till tre styrelseledamöter. Dessa 
skall vara oberoende i förhållandet till företaget.  

Ordföranden i Revisionsutskottet, liksom övriga ledamöter, utses av styrelsen. 

Arvode för arbete i Revisionsutskottet fastställs av styrelsen utifrån bolagsstämmans 
beslut om totalt arvodesutrymme. 

Bolagets CFO adjungeras alltid till revisionsutskottets sammanträden och Bolagets 
externe revisor skall normalt adjungeras till sammanträdena. Vid behov adjungeras 
bolagets VD.   

Revisionsutskottets uppgifter 
Revisionsutskottet övervakar bolagsstyrningsfrågor och tillämpningen av dessa. 
Utskottet har till uppgift att granska rutinerna för bolagets riskhantering, styrning och 
kontroll samt finansiella rapportering.   

Utskottet skall genom fortlöpande kontakter med bolagets revisor och 
ekonomifunktionen i bolaget säkerställa att den interna och externa redovisningen 
uppfyller de krav som ställs, att relevanta policies och styrdokument föreligger samt 
diskutera omfattning och inriktning av revisionsarbetet. Revisionsutskottet fastställer 
årligen en revisionsplan och definierar dessutom väsentliga frågor som revisionen 
särskilt skall inriktas på. 

Revisionsutskottet utvärderar revisionsinsatserna samt godkänner vilka 
tilläggstjänster bolaget får upphandla från de externa revisorerna. Utskottet biträder 
även valberedningen vid framtagande av förslag till revisorer samt arvodering av 
dessa.  

Ordföranden i revisionsutskottet ansvarar för att styrelsen i sin helhet fortlöpande 
hålls informerad om utskottets arbete samt, vid behov, förelägger styrelsen ärenden 
för beslut. 

Revisionsutskottets möjligheter till fördjupade diskussioner med revisorerna ersätter 
inte de möten som revisorerna har med styrelsen i sin helhet. Sådana möten skall äga 
rum minst en gång per år, normalt i samband med årsbokslutet. 
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Sammanträden och protokoll 
Revisionsutskottet skall hålla minst två sammanträden per räkenskapsår, före ordinarie 
styrelsemöte. 
Utskottet skall regelbundet avrapportera sitt arbete till styrelsen, muntligt samt via distribution 
av det protokoll som skall upprättas vid varje Revisionsutskottsmöte. 
 

_________________________________ 
 
 
Antagen av styrelsen för REJLERS AB (publ) den 5 maj 2015. 
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