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UttaLande
Vi anser att styrelsen och den verkställande direlctören för AB Svensk Exportkredit
(publ) under 2019 följt de
riktlinjer för ersä'Uningar till ledaude befattningshayare som fastställdes på årsstämman
den 28 mars 2019.
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