Til Generalforsamlingen i Polaris Media ASA
3. oktober 2022

ANBEFALING VED VALG AV REVISOR
Polaris Media ASA har gjennomført en anbudsprosess på revisjonstjenester under våren og
sommeren 2022. Ifølge asal. § 6-43f) har revisjonsutvalget ansvaret for å forberede Selskapets
valg av revisor og gi sin anbefaling i samsvar med Revisjonsforordningen artikkel 16.
Anbefalingen fra revisjonsutvalget skal inkludere minimum to alternative revisjonsselskap,
der utvalget angir med en behørig begrunnelse hvilket alternativ det foretrekker.
Valget av ny revisor vil bli effektivt fra og med regnskapsåret 2023. Polaris Media ASAs
nåværende revisor, Deloitte, vil ha ansvaret for revisjon av hele regnskapsåret 2022.
Det ble sendt anbudsinvitasjoner til fem revisjonsselskap, Deloitte, BDO, EY, KPMG og
PwC. Etter at Selskapet mottok anbudsdokumenter fra alle selskapene i juni 2022, har det blitt
gjennomført grundige vurderinger av de enkelte anbudene. Dette inkluderer både
presentasjoner av anbudsdokumentene og individuelle møter med alle anbudsdeltakere. Alle
anbudene ble evaluert mot følgende kriterier:
•
•
•
•
•

Kompetanse, kapasitet og kvalitet på leveranser
Honorar
Effektiviteten i revisjonen, inkludert teknisk tilnærming og ferdigstillelse av lovpålagt
revisjon
Tilgjengelighet, engasjement, forutsigbarhet og fleksibilitet
Bransjekunnskap om Polaris Medias virksomhetsområder

EY og PwC ble ansett som de foretrukne kandidatene etter gjennomgangene og
evalueringene. Anbudene fra disse revisjonsselskapene scoret høyt på kompetanse, kapasitet,
kvalitet, effektivitet og engasjement. Anbudet fra EY ble ansett som det aller beste. EY viste
en stor forståelse for bransjen Polaris Media opererer i og utfordringer og muligheter hos
Selskapet. EY presenterte et sterkt team i Trondheim og har samtidig forstått viktigheten av
virksomheten i Sverige, Stampen Media.
Revisjonsutvalget anbefaler derfor at EY blir valgt som revisor for Polaris Media ASA fra og
med regnskapsåret 2023.
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I henhold til Revisjonsforordningen artikkel 16 erklærer revisjonsutvalget at anbefalingen
ikke er påvirket av tredjeparter og at det ikke finnes kontrakter som har påvirket valget.

Sign.
Stig Eide Sivertsen
Leder av revisjonsutvalget Polaris Media ASA
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