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⦁ BOLAGSORDNING
Klarna Bank AB
Org. nr. 556737-0431
§1

Firma
Bolagets firma är Klarna Bank AB. Bolaget är publikt (publ).

§2

Säte
Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Stockholm.

§3

Verksamhet
Bolaget får bedriva
⦁ sådan rörelse som avses i 1 kap. 3 § lagen (2004:297) om
bank- och finansieringsrörelse, samt
⦁ finansiell verksamhet och verksamhet som har ett naturligt
samband därmed enligt 7 kap. 1 § lagen om bank- och
finansieringsrörelse.

§4

Aktiekapital
Bolagets aktiekapital ska vara lägst tjugofem miljoner (25 000 000)
kronor och högst hundra miljoner (100 000 000) kronor.

§5

Antal aktier
Antalet aktier ska vara lägst hundra tusen (100 000) och högst
fyrahundra
tusen (400 000).

§6

Styrelse
Bolagets styrelse ska bestå av minst tre (3) och högst nio (9)
ledamöter med högst två (2) suppleanter.

§7

Revisorer
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna
samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en
auktoriserad revisor och inga revisorsuppleanter.
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§8

Kallelse
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och
Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på
bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker ska bolaget genom
annonsering i Dagens Industri upplysa om att kallelse har skett.

§9

Ärenden på årsstämman

På årsstämman ska följande ärenden behandlas:
⦁ Val av ordförande.
⦁ Upprättande och godkännande av röstlängd.
⦁ Val av en eller två justeringsmän.
⦁ Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad.
⦁ Godkännande av dagordning.
⦁ Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
⦁ Beslut om:
⦁ fastställande av resultaträkningen och balansräkningen;
⦁ dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust
enligt den fastställda balansräkningen; och
⦁ ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande
direktören när sådan förekommer;
⦁ Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna.
⦁ Val till styrelsen och i förekommande fall av revisorer; och
⦁ annat ärende, som ska tas upp på stämman enligt aktiebolagslagen
eller
bolagsordningen.
§10

Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderåret.

Antagen på extra bolagsstämma den 19 maj 2017.
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