Svenska staten
Näringsdepartementet
Avdelningen för bolag med statligt ägande
103 33 Stockholm
Riksdagens centralkansli
100 12 Stockholm

Kallelse till extra bolagsstämma i Aktiebolaget Svensk Exportkredit
Härmed kallas till extra bolagsstämma i Aktiebolaget Svensk Exportkredit, org.nr 556084-0315

Tid:

Måndagen den 17 juni 2019, kl. 13.00

Plats:

Bolagets kontor, Klarabergsviadukten 61-63, 7 tr., Stockholm

Rätt att delta och närvara samt anmälan
Aktieägare
Den som på dagen för bolagsstämman är införd som aktieägare i aktieboken har rätt att delta i
bolagsstämman.
Riksdagsledamot
Riksdagsledamot har rätt att, efter anmälan till styrelsen, närvara vid bolagsstämman och i
anslutning till denna ställa frågor till bolaget.
Allmänheten
Bolagsstämman är öppen för allmänheten. I samband med stämman anordnas en frågestund där
allmänheten bereds möjlighet att ställa frågor till bolagsledningen.
Anmälan
Anmälan om närvaro för riksdagsledamot respektive allmänhet görs till AB Svensk Exportkredit,
Styrelsen, Att. Karl Johan Bernerfalk, Box 194, 101 23 Stockholm, och bör vara bolaget
tillhanda senast en vecka före stämman.
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Förslag till dagordning
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Stämmans öppnande
Val av ordförande vid stämman
Upprättande och godkännande av röstlängd
Stämmans ordförande utser protokollförare
Val av en eller två justerare
Godkännande av dagordningen
Beslut om närvarorätt för utomstående
Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad
Beslut om nytt/förändrat kapitalmål
Övrigt
Stämmans avslutande

Förslag till beslut
2. Val av ordförande vid stämman.
Styrelsen föreslår att styrelsens ordförande Lars Linder-Aronson väljs till ordförande vid
stämman.
9. Beslut om nytt/förändrat kapitalmål.
Styrelsen föreslår att:
SEK:s totala kapitalrelation ska uppgå till mellan 2 och 4 procentenheter över det av
Finansinspektionen kommunicerade kravet.
SEK:s kärnprimärkapitalrelation ska uppgå till minst 4 procentenheter över det av
Finansinspektionen kommunicerade kravet.
_____________________________________________
Stockholm 27 maj 2019
Aktiebolaget Svensk Exportkredit
STYRELSEN
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