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ÅRSSTÄMMA I NORDISKA KREDITMARKNADSAKTIEBOLAGET (PUBL) 

Aktieägarna i Nordiska Kreditmarknadsaktiebolaget (publ), org. nr 556760-
6032, kallas till årsstämma som hålls på adressen Humlegårdsgatan 14, 114 46 
Stockholm, onsdagen den 26 juni 2019 kl. 10.00. 

Rätt att delta och anmälan 

Rätt att delta i stämman har den aktieägare som dels är införd i den av Euroclear 
Sweden AB förda aktieboken för bolaget per avstämningsdagen den 19 juni 
2019, dels har anmält sin avsikt att delta till bolaget så att anmälan kommit 
bolaget tillhanda senast den 19 juni 2019.  

Anmälan om deltagande ska göras via e-post till info@nordiska.com eller 
skriftligen till Nordiska Kreditmarknadsaktiebolaget (publ), Humlegårdsgatan 
14, 114 46 Stockholm. Vid anmälan bör aktieägare uppge namn, person- eller 
organisationsnummer, adress och telefonnummer dagtid samt, i förekommande 
fall, namn på eventuellt biträde, ombud eller ställföreträdare. 

Förvaltarregistrerade aktier 

För att ha rätt att delta i stämman måste aktieägare som har sina aktier 
förvaltarregistrerade tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn. Aktieägare som 
önskar sådan omregistrering måste i god tid före den begära det hos sin 
förvaltare. 

Ombud 

Aktieägare som ska företrädas av ombud måste utfärda skriftlig, undertecknad 
och daterad fullmakt. Om fullmakten utfärdats av juridisk person måste bestyrkt 
kopia av gällande registreringsbevis för den juridiska personen (eller 
motsvarande handling för utländsk juridisk person) bifogas fullmakten. 
Fullmakten får inte vara äldre än ett år såvida inte längre giltighetstid (dock längst 
fem år) angivits i fullmakten.  

För att underlätta inregistrering bör fullmakt i original samt registreringsbevis 
och andra behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda under ovanstående 
adress i god tid före stämman. 

Förslag till dagordning 

1. Val av ordförande vid stämman. 

2. Upprättande och godkännande av röstlängd. 

3. Godkännande av dagordning. 

4. Val av en eller två justeringsmän. 
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5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 

6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse. 

7. Beslut 

 a) om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen 
(koncern); 

b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den 
fastställda balansräkningen; och 

 c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande 
direktör. 

8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och 
 revisorer 

9. Fastställande av arvode åt styrelseledamöter och revisorer 

10. Val av styrelseledamöter, eventuella suppleanter samt revisorer 

11. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller 
bolagsordningen   

Beslutsförslag 

Punkt 7 b): Styrelsen föreslår att den ansamlade vinsten om 28 230 034,48 kr 
disponeras på så sätt att i ny räkning överförs – 159 888 184 kronor. Styrelsen 
föreslår att stämman beslutar om att lämna utdelning med högst 3.200.000 
kronor fördelat på 2 kronor per preferensaktie och kvartal, maximalt 8 kronor 
per preferensaktie. Som avstämningsdagar för de kvartalsvisa utdelningarna 
föreslås de datum som anges i bolagets bolagsordning. Styrelsen föreslås 
bemyndigas att genomföra utbetalningar i enlighet med ovan, dock under 
förutsättning att utdelning vid varje aktuellt tillfälle är försvarbart och i 
överensstämmelse med aktiebolagslagen samt utdelning inte utbetalas senare än 
dagen för nästa årsstämma. Det föreslås att ingen utdelning ska lämnas till 
stamaktieägarna. 

____________________ 

Stockholm i maj 2019 

Styrelsen för Nordiska Kreditmarknadsaktiebolaget (publ) 


