
 

 

Styrelsens förslag 

Punkt 7. Beslut om riktad emission av teckningsoptioner 

Styrelsen i Klarna Holding AB (publ) (”Bolaget”) föreslår att extra bolagsstämman 
beslutar om en riktad emission av teckningsoptioner på följande villkor: 

1. Antalet teckningsoptioner som ska emitteras uppgår till högst 1 145 500. 

2. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas 
företrädesrätt, tillkomma Bolagets dotterbolag Goldcup 31941 AB under 
namnändring till Larkan V AB (”Larkan V”) och Goldcup 32534 AB under 
namnändring till Larkan VI AB (”Larkan VI”), i enlighet med vad som anges i 
tabellen nedan. Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att 
implementera ett nytt teckningsoptionsprogram för Klarna-koncernen, inom vilket 
den riktade emissionen av teckningsoptioner till Larkan V och Larkan VI är 
nödvändig för att säkerställa att teckningsoptioner som emitteras under punkten 8 
följer Bolagets värde. 

Tecknare Högsta antal teckningsoptioner 

Larkan V 434 500 

Larkan VI 711 000 

 

3. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.  

4. Teckning av teckningsoptionerna ska ske på särskild teckningslista under perioden 
från och med den 6 mars 2023 till och med den 22 mars 2023, med rätt för styrelsen 
att förlänga tiden för teckning. Varje tecknare får teckna sig för upp till det högsta 
antal teckningsoptioner som anges ovan. Överteckning får inte ske. 

5. Varje teckningsoption medför rätt att teckna en (1) ny stamaktie i Bolaget. 

6. Teckningskursen per aktie ska vid tidpunkten för teckning motsvara kvotvärdet för 
en (1) ny stamaktie i Bolaget. 

7. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna kan ske under perioden från 
och med den 1 maj 2023 till och med den 31 december 2034. 

8. Om samtliga teckningsoptioner tecknas och utnyttjas för nyteckning av aktier kan 
aktiekapitalet komma att öka med 114 550 kronor. 

9. De nyemitterade aktierna ska medföra rätt till utdelning från och med den första 
avstämningsdag för utdelning som inträffar efter att aktierna har registrerats hos 
Bolagsverket och införts i den av Euroclear förda aktieboken.  

10. Teckningsoptionerna kan komma att bli föremål för omräkning enligt sedvanliga 
omräkningsprinciper till följd av bland annat fondemission och uppdelning eller 
sammanläggning av aktier. 



 

 

De fullständiga villkoren för teckningsoptionerna framgår av ”Villkor för 
teckningsoptioner i Klarna Holding AB (publ) serie 42”, Bilaga 1. 

Punkt 8. Beslut om (A) godkännande av riktad emission av teckningsoptioner av 
serie L5:1 och L5:2 från Larkan V till Klarna Bank AB (publ), (B) godkännande 
av riktad emission av teckningsoptioner av serie L6:1 och L6:2 från Larkan VI till 
Klarna Bank AB (publ), och (C) godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner 
från Klarna Bank AB (publ) till vissa anställda inom Klarna-koncernen och 
kinesiska konsulter 

Styrelsen i Bolaget föreslår att extra bolagsstämman beslutar att införa ett nytt 
teckningsoptionsprogram för Klarna-koncernen, inom vilket vissa anställda och 
kinesiska konsulter kommer att tillåtas att delta (”Deltagarna”), genom godkännande 
av underpunkterna (A)-(C) nedan. 

(A) Godkännande av riktad emission av teckningsoptioner av serie L5:1 och L5:2 
från Larkan V till Klarna Bank AB (publ)  

Styrelsen i Bolaget föreslår att extra bolagsstämman godkänner att extra bolagsstämman 
i Larkan V beslutar om en riktad emission av teckningsoptioner på följande villkor:  

1. Teckningsoptionerna ska emitteras i två serier, L5:1 och L5:2. 

2. Antalet teckningsoptioner som ska emitteras uppgår till högst: 

(a) 16 500 teckningsoptioner av serie L5:1; och 

(b) 418 000 teckningsoptioner av serie L5:2. 

3. Rätt att teckna teckningsoptionerna av serie L5:1 och L5:2 ska, med avvikelse från 
aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Klarna Bank AB (publ) (”KBAB”). Skälet 
till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är en överenskommelse mellan 
Bolaget, som är den enda aktieägaren, och KBAB avseende implementeringen av 
ett nytt teckningsoptionsprogram i Klarna-koncernen. 

4. KBAB har såväl rätt som skyldighet att överlåta teckningsoptionerna under var och 
en av serie L5:1 och L5:2 till anställda inom Klarna-koncernen. KBAB har inte rätt 
att förfoga över teckningsoptionerna på annat sätt än som beskrivs i 
C. Godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner till vissa anställda inom 
Klarna-koncernen och kinesiska konsulter nedan. 

5. Teckningsoptionerna under var och en av serie L5:1 och L5:2 emitteras 
vederlagsfritt. 

6. Teckning av teckningsoptionerna under var och en av serie L5:1 och L5:2 ska ske 
på särskild teckningslista under perioden från och med den 6 mars 2023 till och 
med den 22 mars 2023, med rätt för styrelsen i Larkan V att förlänga tiden för 
teckning för var och en av serierna. Överteckning får inte ske. 

7. Varje teckningsoption under var och en av serie L5:1 och L5:2 medför rätt att 
teckna en (1) ny spåraktie serie B i Larkan V.  



 

 

8. Teckningskursen per aktie ska vid tidpunkten för nyteckning: 

(a) vad gäller teckningsoptionsserie L5:1, motsvara 2 295,11 kronor; och 

(b) vad gäller teckningsoptionsserie L5:2, motsvara 6 885,33 kronor. 

9. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna under var och en av serie L5:1 
och L5:2 kan ske under perioden från och med den 1 september 2027 till och med 
den 15 november 2027. 

10. Om samtliga teckningsoptioner tecknas och utnyttjas för nyteckning av aktier kan 
Larkan V:s aktiekapital komma att öka med: 

(a) vad gäller teckningsoptionsserie L5:1, 1 650 kronor; och 

(b) vad gäller teckningsoptionsserie L5:2, 41 800 kronor. 

11. Aktier, som har emitterats efter nyteckning under var och en av serie L5:1 och 
L5:2, medför rätt till utdelning för första gången vid den första bolagsstämman som 
inträffar efter att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket. 

12. Aktier, som har emitterats efter nyteckning under var och en av serie L5:1 och 
L5:2, omfattas av hembudsförbehåll. 

13. Teckningsoptionerna under var och en av serie L5:1 och L5:2 kan komma att bli 
föremål för omräkning enligt sedvanliga omräkningsprinciper till följd av bland 
annat uppdelning eller sammanläggning av aktier. 

Utkastet till villkor för teckningsoptionerna framgår av ”Villkor för teckningsoptioner i 
Larkan V AB serie L5:1”, Bilaga 2, respektive ”Villkor för teckningsoptioner i Larkan V 
AB serie L5:2”, Bilaga 3. Villkoren för spåraktier serie B framgår av utkastet till 
bolagsordning för Larkan V, Bilaga 4. Utkastet till villkor samt utkastet till 
bolagsordning kommer att uppdateras med det slutliga antalet teckningsoptioner av 
serie 42 som emitteras av Bolaget och som Larkan V har tecknat sig för. 

(B) Godkännande av riktad emission av teckningsoptioner serie L6:1 och L6:2 från 
Larkan VI till Klarna Bank AB (publ) 

Styrelsen i Bolaget föreslår att extra bolagsstämman godkänner att extra bolagsstämman 
i Larkan VI beslutar om en riktad emission av teckningsoptioner på följande villkor: 

1. Teckningsoptionerna ska emitteras i två serier, L6:1 och L6:2. 

2. Antalet teckningsoptioner som ska emitteras uppgår till högst: 

(a) 41 000 teckningsoptioner av serie L6:1; och 

(b) 670 000 teckningsoptioner av serie L6:2. 



 

 

3. Rätt att teckna teckningsoptionerna av serie L6:1 och L6:2 ska, med avvikelse från 
aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma KBAB. Skälet till avvikelse från 
aktieägarnas företrädesrätt är en överenskommelse mellan Bolaget, som är den enda 
aktieägaren, och KBAB avseende implementeringen av ett nytt 
teckningsoptionsprogram i Klarna-koncernen. 

4. KBAB har såväl rätt som skyldighet att överlåta teckningsoptionerna under var och 
en av serie L6:1 och L6:2 till (i) vissa kinesiska nyckelpersoner inom Klarna-
koncernen och (ii) nuvarande och framtida kinesiska konsulter. KBAB har inte rätt 
att förfoga över teckningsoptionerna i respektive serie på annat sätt än genom 
överlåtelse till (i) anställda, som beskrivs i C. Godkännande av överlåtelse av 
teckningsoptioner till vissa anställda inom Klarna-koncernen nedan, och (ii) 
nuvarande och framtida kinesiska konsulter. 

5. Teckningsoptionerna under var och en av serie L6:1 och L6:2 emitteras 
vederlagsfritt. 

6. Teckning av teckningsoptionerna under var och en av serie L6:1 och L6:2 ska ske 
på särskild teckningslista under perioden från och med den 6 mars 2023 till och 
med den 22 mars 2023, med rätt för styrelsen i Larkan VI att förlänga tiden för 
teckning för var och en av serierna. Överteckning får inte ske. 

7. Varje teckningsoption under var och en av serie L6:1 och L6:2 medför rätt att 
teckna en (1) ny spåraktie serie B i Larkan VI.  

8. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna under serie L6:1 kan ske under 
de perioder och till de teckningskurser som anges nedan: 

a) från och med 1 september till och med den 15 november 2027, till en 
teckningskurs om SEK 2 295,11, 

b) från och med 1 september till och med den 15 november 2028, till en 
teckningskurs om SEK 2 501,65, 

c) från och med 1 september till och med den 15 november 2029, till en 
teckningskurs om SEK 2 726,80, 

d) från och med 1 september till och med den 15 november 2030, till en 
teckningskurs om SEK 2 972,21, 

e) från och med 1 september till och med den 15 november 2031, till en 
teckningskurs om SEK 3 239,71, och 

f) från och med 1 september till och med den 15 november 2032. till en 
teckningskurs om SEK 3 531,28. 

9. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna under serie L6:2 kan ske under 
de perioder och till de teckningskurser som anges nedan: 

a) från och med 1 september till och med den 15 november 2027, till en 
teckningskurs om SEK 6 885,33, 



 

 

b) från och med 1 september till och med den 15 november 2028, till en 
teckningskurs om SEK 8 124,55, 

c) från och med 1 september till och med den 15 november 2029, till en 
teckningskurs om SEK 9 586,97, 

d) från och med 1 september till och med den 15 november 2030, till en 
teckningskurs om SEK 11 312,62, 

e) från och med 1 september till och med den 15 november 2031, till en 
teckningskurs om SEK 13 348,89, och 

f) från och med 1 september till och med den 15 november 2032. till en 
teckningskurs om SEK 15 751,69. 

10. Om samtliga teckningsoptioner tecknas och utnyttjas för nyteckning av aktier kan 
Larkan VI:s aktiekapital komma att öka med: 

(a) vad gäller teckningsoptionsserie L6:1, 4 100 kronor; och 

(b) vad gäller teckningsoptionsserie L6:2, 67 000 kronor. 

11. Aktier, som har emitterats efter nyteckning under var och en av serie L6:1 och 
L6:2, medför rätt till utdelning för första gången vid den första bolagsstämman som 
inträffar efter att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket. 

12. Aktier, som har emitterats efter nyteckning under var och en av serie L6:1 och 
L6:2, omfattas av hembudsförbehåll. 

13. Teckningsoptionerna under var och en av serie L6:1 och L6:2 kan komma att bli 
föremål för omräkning enligt sedvanliga omräkningsprinciper till följd av bland 
annat uppdelning eller sammanläggning av aktier. 

Utkastet till villkor för teckningsoptionerna framgår av ”Villkor för teckningsoptioner i 
Larkan VI AB serie L6:1”, Bilaga 5, respektive ”Villkor för teckningsoptioner i Larkan 
VI AB serie L6:2”, Bilaga 6. Villkoren för spåraktier serie B framgår av utkastet till 
bolagsordning för Larkan VI, Bilaga 7. Utkastet till villkor samt utkastet till 
bolagsordning kommer att uppdateras med det slutliga antalet teckningsoptioner av 
serie 42 som emitteras av Bolaget och som Larkan VI har tecknat sig för. 



 

 

(C) Godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner till vissa anställda inom 
Klarna-koncernen och kinesiska konsulter 

Styrelsen i Bolaget föreslår att extra bolagsstämman beslutar att godkänna att 
överlåtelse sker av teckningsoptioner av serie L5:1 och L5:2 (emitterade av Larkan V) 
samt teckningsoptioner av serie L6:1 och L6:2 (emitterade av Larkan VI) från KBAB 
till Deltagarna enligt villkoren som anges nedan.  

Innan överlåtelse av teckningsoptioner sker, ska Deltagaren ingå ett optionsavtal med 
Bolaget, KBAB och Larkan V eller Larkan VI (såsom tillämpligt) på villkor som har 
fastställts av Bolagets styrelse och KBAB, innefattande bestämmelser om förköpsrätt 
för Bolaget och/eller KBAB. 

C.1 Vederlagsfri överlåtelse av teckningsoptioner till vissa anställda inom Klarna-
koncernen och kinesiska konsulter 

1. Totalt får högst: 

(a) 16 500 teckningsoptioner av serie L5:1 emitterade av Larkan V, 

(b) 418 000 teckningsoptioner av serie L5:2 emitterade av Larkan V, 

(c) 33 455 teckningsoptioner av serie L6:1 emitterade av Larkan VI, och 

(d) 453 938 teckningsoptioner av serie L6:2 emitterade av Larkan VI, 

överlåtas vederlagsfritt. 

2. Tilldelningsprinciper 

Teckningsoptioner som anges under avsnitt C.1.1 ska allokeras och överlåtas till 
Deltagare som har tilldelats en bonus (årlig eller sign-on) med en aktierelaterad 
komponent av KBAB under 2023 i enlighet med tabellerna C.1.2.1 och C.1.2.2 
nedan. Deltagarna ska ha rätt att erhålla ett högsta antal teckningsoptioner som 
motsvarar det aktuella beloppet i kronor (max. tilldelning/deltagare) som framgår 
av tabellerna C.1.2.1 och C.1.2.2 nedan, dock inte överstigande värdet på den 
aktierelaterade komponenten av deras respektive bonus, som har tilldelats av 
KBAB under 2023, beräknad baserat på teckningsoptionernas marknadsvärde enligt 
Black & Scholes värderingsmodell omedelbart efter godkännandet av denna 
punkt 8 vid Bolagets extra bolagsstämma. Det högsta antalet teckningsoptioner som 
överlåts vederlagsfritt till Deltagarna ska motsvara den aktierelaterade 
komponenten av deras respektive bonus dividerat med teckningsoptionens 
marknadsvärde, avrundat nedåt till närmsta heltal. 

Om det sammanlagda antalet teckningsoptioner som Deltagare i någon kategori i 
tabellerna C.1.2.1 och C.1.2.2 nedan önskar erhålla överstiger det motsvarande 
värdet av den maximala totala tilldelningen inom den kategorin, då ska så kallad 
”identifierad personal” i KBAB (baserat på tillämpliga bankbestämmelser) först 
erhålla hela sin aktierelaterade komponent i bonusen, varefter återstående 
teckningsoptioner ska allokeras pro rata mellan återstående Deltagare baserat på 
deras aktierelaterade komponent och den totala återstående aktierelaterade 
komponenten för samtliga återstående Deltagare. 



 

 

Tabell C.1.2.1 
L5:1 och L5:2 

Serie Kategori A: CXO:s Kategori B: Områdesansvariga Kategori C: Övriga 
nyckelpersoner 

Antal 
deltagare 

Max. 
tilldelning/ 
deltagare 
(SEK) 

Max. 
tilldelning 
i kategori 
(SEK) 

Antal 
deltagare 

Max. 
tilldelning/ 
deltagare 
(SEK)

Max. 
tilldelning 
i kategori 
(SEK)

Antal 
deltagare 

Max. 
tilldelning/ 
deltagare 
(SEK) 

Max. 
tilldelning 
i kategori 
(SEK)

L5:1 3 5 624 752 8 691 405 2 374 798 440 979 20 249 401 1 493 618 

L5:2 5 6 374 981 25 907 325 
 

2 199 468 324 421 18 249 976 1 124 095 

 

Tabell C.1.2.2 
L6:1 och L6:2 

Serie Kategori A: Kinesiska konsulter Kategori B: Kinesiska 
Områdesansvariga (konsult) 

Kategori C: Kinesiska 
nyckelpersoner 

Antal 
deltagare 

Max. 
tilldelning/ 
deltagare 
(SEK) 

Max. 
tilldelning i 
kategori 
(SEK) 

Antal 
deltagare

Max. 
tilldelning/ 
deltagare 
(SEK)

Max. 
tilldelning i 
kategori 
(SEK)

Antal 
deltagare 

Max. 
tilldelning/ 
deltagare 
(SEK) 

Max. 
tilldelning 
i kategori 
(SEK)

L6:1 56 2 499 984 20 693 902 1 2 499 984 2 499 984 2 124 332 186 147 

L6:2 56 7 499 999 29 823 181 1 7 499 999 7 499 999 2 124 956 187 434 

 

3. Överlåtelse av teckningsoptioner i enlighet med avsnitt C.1 ska ske vederlagsfritt 
till Deltagarna. 

4. Överlåtelse av teckningsoptioner i enlighet med avsnitt C.1 från KBAB till 
Deltagarna förväntas äga rum under mars 2023, eller så snart administrativt och 
rättsligt möjligt. 

C.2 Överlåtelse av teckningsoptioner mot vederlag till vissa kinesiska konsulter 

1. Totalt får högst: 

(a) 7 545 teckningsoptioner av serie L6:1 emitterade av Larkan VI, och 

(b) 216 062 teckningsoptioner av serie L6:2 emitterade av Larkan VI, 

överlåtas mot vederlag. 



 

 

2. Tilldelningsprinciper  

Teckningsoptioner som anges under avsnitt C.2.1 ska allokeras och överlåtas till två 
på förhand kontaktade Deltagare som är kinesiska konsulter (var och en av 
dem ”Kontaktad Konsult”) som investerar genom helägda bolag, i enlighet med 
tabell C.2.2. Det högsta antalet teckningsoptioner som överlåts ska motsvara det 
aktuella beloppet i kronor (max. tilldelning/deltagare) som framgår av tabell C.2.2 
nedan beräknat baserat på teckningsoptionernas marknadsvärde enligt Black & 
Scholes värderingsmodell vid datumet för det individuella teckningsoptionsavtalets 
ingående för var och en av de Kontaktade Konsulterna. Det högsta antalet 
teckningsoptioner som överlåts mot vederlag till de Kontaktade Konsulterna ska 
motsvara det aktuella beloppet dividerat med teckningsoptionens marknadsvärde, 
avrundat nedåt till närmsta heltal. 

Om det sammanlagda antalet teckningsoptioner som de Kontaktade Konsulterna 
önskar erhålla överstiger det motsvarande värdet av den maximala totala 
tilldelningen för de Kontaktade Konsulterna, ska tilldelningen baseras på deras 
investerade belopp och reduceras pro rata baserat på den totala maximala 
tilldelningen.  

Tabell C.2.2 

Serie Kategori: Kontaktade Konsulter 

Antal deltagare Max. tilldelning/ 
deltagare 
(SEK)

Max. tilldelning i 
kategori (SEK) 

L6:1 2 2 499 984 4 999 968 

L6:2 2 7 499 999 14 999 998 

 

3. Överlåtelse av teckningsoptioner i enlighet med avsnitt C.2 ska ske mot vederlag 
som motsvarar marknadsvärdet för teckningsoptionerna (efter beräkning av antalet 
teckningsoptioner) vid datumet för det individuella teckningsoptionsavtalets 
ingående för var och en av de Kontaktade Konsulterna, vilket ska bestämmas av en 
extern värderingsfirma enligt Black & Scholes värderingsmodell. 

4. Överlåtelse av teckningsoptioner i enlighet med avsnitt C.2 från KBAB till de 
Kontaktade Konsulterna förväntas äga rum under mars 2023 – december 2023, eller 
så snart administrativt och rättsligt möjligt.  

Punkt 9. Beslut om nyemission av aktier med betalning genom apportegendom 

Styrelsen i Bolaget föreslår att extra bolagsstämman beslutar om en nyemission av 
aktier på följande villkor: 

1. Antalet aktier som ska emitteras uppgår till högst 35 952, innebärande en ökning av 
aktiekapitalet med högst 3 595,2 kronor. 



 

 

2. För varje tecknad aktie ska erläggas 2 295,11 kronor. Betalning ska ske genom 
tillskjutande av apportegendom bestående av aktier i Klarna MidCo AB (”Klarna 
MidCo”), i enlighet med styrelsens redogörelse. Överkursen ska tillföras den fria 
överkursfonden. 

3. Rätt att teckna aktierna ska tillkomma samtliga före detta anställda i Klarna-
koncernen, den tidigare medlemmen i Klarna-koncernens ledningsgrupp och de två 
nuvarande anställda som för närvarande är arbetsbefriade, vilka äger aktier i Klarna 
MidCo. Varje tecknare får teckna sig för högst ett antal aktier i Bolaget som 
motsvarar värdet av sådan persons aktier i Klarna MidCo, vilka ska erläggas som 
betalning för de nyemitterade aktierna. Överteckning får inte ske. 

4. Teckning av aktierna ska ske på särskild teckningslista under perioden från och 
med den 6 mars 2023 till och med den 14 april 2023, med rätt för VD att förlänga 
tiden för teckning. 

5. Betalning för de tecknade aktierna ska ske under perioden från och med den 6 mars 
2023 till och med den 14 april 2023, med rätt för VD att förlänga tiden för 
betalning. 

6. De nyemitterade aktierna ska medföra rätt till utdelning från och med den första 
avstämningsdag för utdelning som inträffar efter att aktierna har registrerats hos 
Bolagsverket och införts i den av Euroclear förda aktieboken. 

 

Bemyndigande i samband med registrering av beslut 

Martin Hall, eller någon annan av styrelsen utsedd person, bemyndigas att vidta de 
smärre justeringar som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av beslut 
under punkterna 7 och 9 hos Bolagsverket. 

_______________________ 

Majoritetskrav 

Extra bolagsstämmans beslut enligt styrelsens förslag under punkt 7 ovan kräver att 
aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid den extra 
bolagsstämman företrädda aktierna godkänner förslaget. Extra bolagsstämmans beslut 
enligt styrelsens förslag under punkt 8 ovan föreslås att fattas som ett gemensamt beslut, 
och kräver att aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de 
vid den extra bolagsstämman företrädda aktierna godkänner förslaget. Extra 
bolagsstämmans beslut enligt styrelsens förslag under punkt 9 ovan kräver att aktieägare 
med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid den extra 
bolagsstämman företrädda aktierna godkänner förslaget.  


