N.B. The English text is an inhouse translation.

Articles of association.
Bolagsordning.
Klarna Bank AB
Reg. No./Org. nr. 556737-0431
§1

The company’s name / Bolagets företagsnamn
The company’s name is Klarna Bank AB. The company is a public limited liability
company (publ).
Bolagets företagsnamn är Klarna Bank AB. Bolaget är publikt (publ).

§2

Registered office / Styrelsens säte
The Board shall have its registered office in Stockholm.
Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Stockholm.

§3

The company’s operations / Föremål för bolagets verksamhet
The company may conduct
Bolaget får bedriva
1.
such business as is referred to in Chapter 1 Section 3 of the Banking and
financing Act (2004:297), and
sådan rörelse som avses i 1 kap. 3 § lagen (2004:297) om bank- och
finansieringsrörelse, samt
2.
financial business and business which has a natural connection therewith
in accordance with Chapter 7, Section 1 of the Banking and Financing Act.
finansiell verksamhet och verksamhet som har ett naturligt samband
därmed enligt 7 kap. 1 § lagen om bank- och finansieringsrörelse.

§4

Share capital / Aktiekapital
The company’s share capital shall be no less than SEK twenty five million
(25,000,000) and no more than SEK one hundred million (100,000,000).
Bolagets aktiekapital ska vara lägst tjugofem miljoner (25 000 000) kronor och
högst hundra miljoner (100 000 000) kronor.

§5

Number of shares / Antal aktier
The number of shares shall be no less than one hundred fifty million
(150,000,000) and no more than six hundred million (600,000,000).
Antalet aktier ska vara lägst hundrafemtio miljoner (150 000 000) och högst
sexhundra miljoner (600 000 000).

§6

Number of directors / Antal styrelseledamöter
The company’s board shall consist of at least three (3) and no more than nine (9)
directors with no more than two (2) deputy directors.
Bolagets styrelse ska bestå av minst tre (3) och högst nio (9) ledamöter med
högst två (2) suppleanter.

§7

Number of auditors / Antal revisorer
To review the company’s annual report and accounting as well the board’s and
the managing directors management, one authorized auditor and no deputy
auditors shall be appointed.
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens
och verkställande direktörens förvaltning utses en auktoriserad revisor och inga
revisorsuppleanter.

§8

Notice of general meeting / Kallelse till bolagsstämma
Notice of the general meeting shall be made by announcement in the Official
Swedish Gazette (Post- och Inrikes Tidningar) and by making the notice available
at the company’s web site. That notice has been issued shall be announced in the
Dagens Industri when the notice is made.
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

Items at the annual general meeting / Ärenden på årsstämman
The following items shall be addressed at the annual general meeting:
På årsstämman ska följande ärenden behandlas:
1.
Election of chairman.
Val av ordförande.
2.
Drawing up and approval of the voting list.
Upprättande och godkännande av röstlängd.
3.
Election of one or two persons to approve the minutes.
Val av en eller två justeringsmän.
4.
Resolution as to whether the general meeting has been duly convened.
Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5.
Approval of the agenda.
Godkännande av dagordning.
6.
Presentation of the annual report and the auditor’s report.
Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
7.
Resolutions on:
Beslut om:
a)
adoption of the profit and loss account and the balance sheet;
fastställande av resultaträkningen och balansräkningen;
b)
allocations regarding the profit or loss of the company in
accordance with the adopted balance sheet; and
dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den
fastställda balansräkningen; och
c)
discharge from liability for the directors and the managing director,
when applicable.
ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören
när sådan förekommer.
8.
Determination of fees for the board and the auditors.
Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna.
9.
Election to the board of directors and, when applicable, auditors; and
Val till styrelsen och i förekommande fall av revisorer; och
10.
Other matters to be addressed at the annual general meeting under the

Companies Act or the articles of association.
Annat ärende, som ska tas upp på stämman enligt aktiebolagslagen
eller bolagsordningen.
§10

Financial year / Räkenskapsår
The company’s financial year shall be the calendar year.
Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderåret.

Adopted at the extraordinary general meeting on 24 November 2021.
Antagen på extra bolagsstämma den 24 november 2021.

