Sampo Oyj:n varsinainen yhtiökokous 19.5.2021

Tilintarkastajan valitseminen
Sampo Oyj:n hallitus ehdottaa hallituksen tarkastusvaliokunnan suosituksesta 19.5.2021 pidettävälle
varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilintarkastuksen
kilpailuttamisen perusteella tilikaudelle 2021 yhtiön
tilintarkastajaksi valitaan Deloitte Oy. Jos yhtiö valitaan Sampo Oyj:n tilintarkastajaksi, Deloitte Oy on
ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana
toimii KHT Jukka Vattulainen.

Helsingissä, maaliskuun 17. päivänä 2021
SAMPO OYJ
Hallitus

Tilintarkastajan valitsemista koskeva
suositus hallitukselle
Sampo Oyj on velvollinen järjestämään EU:n tilintarkastusasetuksen (Euroopan parlamentin ja neuvoston 16.4.2014 annettu asetus (EU) N:o 537/2014 yleisen
edun kannalta merkittävien yhteisöjen lakisääteistä
tilintarkastusta koskevista erityisvaatimuksista ja
komission päätöksen 2005/909/EY kumoamisesta,
”Tilintarkastusasetus”) mukaisen tilintarkastusyhteisön valintamenettelyn tilikauden 2021 tilintarkastusta

koskien. Tarkastusvaliokunta on järjestänyt lakisääteisen tilintarkastuksen kilpailutuksen, järjestänyt
lakisääteisen tilintarkastusyhteisön valintamenettelyn ja valmistellut suosituksensa Tilintarkastusasetuksen mukaisesti.
Tilintarkastusasetuksen 16 artiklan 2 kohdan nojalla
tarkastusvaliokunnan on annettava Sampo Oyj:n
hallitukselle suosituksensa ehdotukseksi tilintarkastusyhteisön valitsemiseksi. Tilintarkastusasetuksen
mukaisesti tarkastusvaliokunnan on ilmoitettava
kaksi vaihtoehtoa tilintarkastustoimeksiantoa varten
ja perusteltava, mitä vaihtoehtoa se pitää etusijalla.
Tarkastusvaliokunta on pyytänyt ja saanut kaksi
tarjousta. Valiokunta on tavannut molemmat tarjouksen jättäneet tilintarkastusyhteisöt, ja se on arvioinut tilintarkastajaehdokkaita perusteellisesti useilla
valintakriteereillä, joita ovat olleet muun muassa
ehdotettu tilintarkastuksen lähestymistapa ja -menetelmät, tilintarkastustiimin kokemus ja kokoonpano,
tilintarkastuksen laatu ja hinta, kansainvälisen tiimin
työskentely Sampo-konsernin maantieteellisellä liiketoiminta-alueella sekä teknologian hyödyntäminen.
Valintaprosessi käsitti useita kierroksia, jotka sisälsivät tietojen toimittamista, Sammon johdon esittäytymisen, keskusteluja ja ehdokkaiden esityksiä sekä
ulkoisten referenssien tarkistuksia. Huolellisen, valintakriteereihin perustuvan harkinnan jälkeen tarkas-

tusvaliokunnan ensisijainen suositus tilintarkastusyhteisöksi tilikaudelle 2021 on Deloitte Oy ja toissijainen
suositus KPMG Oy Ab.
Tarkastusvaliokunta toteaa, että sen ehdotus on
vapaa kolmannen osapuolen vaikutuksesta ja ettei
tarkastusvaliokunnalta ole edellytetty sellaisen Tilintarkastusasetuksen 16 artiklan 6 kohdassa tarkoitetun lausekkeen noudattamista, jolla rajoitetaan lakisääteisen tilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön
valitsemista.
Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa, että
yhtiön tilintarkastajaksi valitaan tarkastusvaliokunnan ensisijaisesti suosittelema tilintarkastusyhteisö
Deloitte Oy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen
päättymiseen saakka. Deloitte Oy on ilmoittanut, että
KHT Jukka Vattulainen tulee toimimaan päävastuullisena tilintarkastajana, mikäli yhtiökokous valitsee
Deloitte Oy:n toimimaan yhtiön tilintarkastajana.
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