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STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK HAR —

under henvisning til statutten for Det Europæiske System af
Centralbanker og Den Europæiske Centralbank, særlig
artikel 27.1, og
ud fra følgende betragtninger:

(4)

Banque de France har valgt Deloitte & Associés og KPMG
SA som sine eksterne revisorer og B.E.A.S. og KPMG
Audit FS I SAS som sine stedfortrædende revisorer for
regnskabsårene 2012 til 2017 —

VEDTAGET FØLGENDE HENSTILLING:

(1)

Regnskaberne for Den Europæiske Centralbank (ECB) og
de nationale centralbanker revideres af uafhængige
eksterne revisorer, der indstilles af ECB's Styrelsesråd og
godkendes af Rådet for Den Europæiske Union.

1.
Det henstilles, at Deloitte & Associés og KPMG SA
udnævnes i fællesskab til eksterne revisorer for Banque de
France for regnskabsårene 2012 til 2017.

(2)

I henhold til artikel L.142-2 i den franske lov om mone
tære og finansielle anliggender udnævner Banque de
France’s Generelle Råd to lovpligtige revisorer, der skal
revidere regnskaberne for Banque de France. I henhold til
artikel L.823-1 i den franske handelslov udnævnes en
eller flere stedfortrædende revisorer, der erstatter de
faste revisorer i tilfælde af disses afslag, forhindring,
tilbagetræden eller død.

2.
Det henstilles, at B.E.A.S. udnævnes til stedfortrædende
revisor for Deloitte & Associés, og at KPMG Audit FS I SAS
udnævnes til stedfortrædende revisor for KPMG SA for regn
skabsårene 2012 til 2017.

(3)

Mandatet for de nuværende eksterne revisorer for Banque
de France udløber efter revision for regnskabsåret 2011.
Det er derfor nødvendigt at udnævne eksterne revisorer
fra regnskabsåret 2012.

Udfærdiget i Frankfurt am Main, den 23. marts 2012.
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