Kallelse till årsstämma i Nordnet AB (publ)
Aktieägarna i Nordnet AB (publ), org. nr 559073-6681, (”Bolaget” eller ”Nordnet”) kallas
härmed till årsstämma torsdagen den 29 april 2021.
Styrelsen har på grund av den pågående corona-pandemin beslutat att genomföra
årsstämman som en stämma med enbart poströstning i enlighet med 20 § lagen
(2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och
föreningsstämmor. Det innebär att stämman genomförs utan fysisk närvaro av
aktieägare, ombud och utomstående och att utövande av rösträtt endast kan ske genom
poströstning på sätt som anges närmare under rubriken Poströstning nedan.
Bolaget kommer också att arrangera ett digitalt event måndagen den 26 april 2021 kl.
16.00, där aktieägare har möjlighet att lyssna till ledande befattningshavare och ställa
frågor. Information om detta event kommer att publiceras inom kort.

Rätt att delta och anmälan
Den som önskar delta i stämman ska dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear
Sweden AB förda aktieboken den 21 april 2021, dels anmäla sitt deltagande vid stämman
genom att avge sin poströst enligt instruktionerna under rubriken Poströstning nedan i
sådan tid att poströsten är Euroclear Sweden AB tillhanda senast den 28 april 2021.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som har låtit förvaltarregistrera sina aktier måste för att få delta i årsstämman,
utöver att avge poströst, tillse att per den 21 april 2021 vara införd i aktieboken i eget
namn. Detta sker genom tillfällig omregistrering av aktierna i eget namn, s.k.
rösträttsregistrering. Rösträttsregistrering ska begäras hos förvaltaren i god tid och i
enlighet med dennes rutiner. Rösträttsregistrering som har begärts i sådan tid att
registreringen genomförts senast den 23 april 2021 kommer att beaktas vid
framställningen av stämmoaktieboken.

Poströstning
Euroclear Sweden AB administrerar poströstningsförfarandet.
Poströst avges på särskilt formulär. Formuläret finns tillgängligt på Euroclear Sweden
AB:s hemsida, https://anmalan.vpc.se/euroclearproxy, och på Bolagets hemsida,
www.nordnetab.com. Poströstningsformuläret gäller även som anmälan till årsstämman.
Det ifyllda formuläret måste vara Euroclear Sweden AB tillhanda senast onsdagen den
28 april 2021. Formuläret kan inges elektroniskt eller per post. Elektroniskt ingivande kan
ske antingen genom signering med BankID i enlighet med närmare instruktioner på
Euroclear Sweden AB:s ovan angivna hemsida eller genom att formuläret mejlas till
GeneralMeetingService@euroclear.com. Ingivande per post sker genom att formuläret
postas till Nordnet AB (publ), "Årsstämma", c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23
Stockholm.

Aktieägare som önskar poströsta genom ombud ska använda fullmaktsformuläret som
finns tillgängligt på Bolagets ovan angivna hemsida. Aktieägaren ska underteckna och
datera fullmakten samt posta eller mejla den till Euroclear Sweden AB, se ovan angivna
adresser. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan
behörighetshandling biläggas formuläret.
Poströsten får inte förses med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är
poströsten ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av poströstningsformuläret.

Ärenden och förslag till dagordning
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Val av ordförande vid stämman
Upprättande och godkännande av röstlängd
Val av justeringsperson att underteckna protokollet
Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad
Godkännande av dagordningen
Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen
och koncernrevisionsberättelsen
7. Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning
och koncernbalansräkning
8. Beslut om dispositioner beträffande Bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen
9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer
11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
12. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisorer
13. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
14. Beslut om godkännande av styrelsens ersättningsrapport
15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier

Beslutsförslag
Valberedningen, som inför årsstämman 2021 bestått av styrelseordföranden Tom
Dinkelspiel samt Johan Malm (utsedd av E. Öhman J:or Intressenter Aktiebolag), Björn
Fröling (utsedd av Premiefinans K. Bolin Aktiebolag) och Robert Furuhjelm (utsedd av
Cidron Danube S.à.r.l), har utarbetat och framlagt förslag till beslut såvitt avser punkterna
1 och 10-12 i dagordningen.
Styrelsen har lämnat förslag till beslut under punkterna 3, 8 och 13-15.
Val av ordförande vid stämman (punkt 1)
Valberedningen föreslår till ordförande vid stämman advokat Fredrik Lundén eller, vid
hans förhinder, den person som styrelsen anvisar.

Upprättande och godkännande av röstlängd (punkt 2)
Styrelsen föreslår som röstlängd den röstlängd som på uppdrag av Bolaget har
upprättats av Euroclear Sweden AB utifrån bolagsstämmoaktieboken samt mottagna
poströster.
Val av justeringsperson att underteckna protokollet (punkt 3)
Styrelsen föreslår till justeringsperson att underteckna protokollet aktieägaren Catharina
Versteegh eller, vid hennes förhinder, den person som styrelsen anvisar. Catharina
Versteegh är varken anställd eller styrelseledamot i Bolaget. Uppdraget innefattar, utöver
justering av protokollet, även kontroll av röstlängden och av att inkomna poströster blir
rätt återgivna i stämmoprotokollet.
Beslut om dispositioner beträffande Bolagets vinst enligt den fastställda
balansräkningen (punkt 8)
Styrelsen föreslår en utdelning om 1,51 kronor per aktie, vilket motsvarar 25 procent av
den sammanlagda vinsten för åren 2019 och 2020. Detta ligger i linje med
Finansinspektionens rekommendation att banker ska vara restriktiva beträffande
utdelning fram till den 30 september 2021. När denna rekommendation för utdelning
reviderats kommer styrelsen utvärdera situationen på nytt och eventuellt framlägga
ytterligare förslag.
Styrelsen föreslår vidare att avstämningsdag för rätt till utdelning ska vara måndagen den
3 maj 2021. Om stämman beslutar i enlighet med detta förslag beräknas utbetalning av
utdelningen ske från Euroclear Sweden AB torsdagen den 6 maj 2021.
Det föreslås att återstående belopp balanseras i ny räkning.
Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer (punkt 10)
Enligt bolagsordningen ska styrelsen bestå av lägst tre och högst tio ledamöter.
Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter ska vara åtta.
Vidare föreslår valberedningen, i enlighet med Revisionsutskottets rekommendation, att
Bolaget ska ha ett revisionsbolag som revisor, utan revisorssuppleanter.
Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna (punkt 11)
Valberedningens förslag är att arvode för styrelsen och styrelsens utskott utgår enligt
följande för sedvanlig mandatperiod om 12 månader.
Arvodet till var och en av styrelsens ordförande och övriga styrelseledamöter ska utgå
med 350 000 kr var. Arvode för arbete i styrelsens utskott ska utgå med 25 000 kronor
per utskott där ledamoten deltar. Till ordföranden i respektive utskott utgår ett arvode om
50 000 kronor. Dock ska arvode utgå med 150 000 kronor till ordföranden i Risk- och
Complianceutskottet samt med 75 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna i
Risk- och Complianceutskottet.
Det totala arvodet för styrelsen och utskotten föreslås således uppgå till 3 500 000
kronor.

Valberedningen föreslår att arvode till Bolagets revisor såsom tidigare år utgår enligt
godkänd räkning. Valberedningen har biträtts av Revisionsutskottet vid framtagande av
förslag till arvodering av revisor.
Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisorer (punkt 12)
Valberedningens förslag är att Tom Dinkelspiel, Anna Bäck, Jan Dinkelspiel, Karitha
Ericson, Christian Frick, Hans Larsson och Per Widerström omväljs som ordinarie
ledamöter av styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma och att Tom Dinkelspiel
omväljs till styrelsens ordförande. Valberedningen föreslår vidare nyval av Charlotta
Nilsson som ordinarie ledamot för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Christopher
Ekdahl har avböjt omval.
Information om de styrelseledamöter som föreslås för omval och revisorn återfinns i
årsredovisningen (sid. 52-56) samt på Bolagets hemsida, www.nordnetab.com.
Beträffande den person som föreslås för nyval vill valberedningen framhålla följande.
Charlotta Nilsson har gedigen erfarenhet av att driva tillväxt och att skala upp affären i
bolag med teknikfokus. Hon är idag Chief Operating Officer på spelförlaget Paradox
Interactive. Tidigare roller innefattar VD för Swedish Standards Institute (SIS) samt olika
seniora positioner inom Tietokoncernen. Hon har idag även uppdrag som
styrelseledamot i Industrifonden. Charlotta Nilsson har en filosofie magisterexamen i
fysik från Umeå Universitet samt en Executive MBA från Handelshögskolan i Stockholm.
Valberedningens förslag är vidare att, i enlighet med Revisionsutskottets förslag, det
registrerade revisionsbolaget Deloitte AB omväljs som revisor för tiden intill slutet av den
årsstämma som hålls under 2022.
Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 13)
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att anta följande riktlinjer för ersättning till
ledande befattningshavare i Bolaget.
De föreslagna riktlinjerna (”Riktlinjerna”) är i allt väsentligt desamma som de som antogs
av Bolagets extra bolagsstämma den 10 september 2020.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Allmänt
Tillämpningsområde
Dessa Riktlinjer omfattar ersättning till Nordnet AB (publ):s (”Nordnet”) ledande
befattningshavare, inklusive styrelseledamöter i den omfattning de erhåller ersättning utanför
styrelseuppdraget.
Riktlinjerna omfattar inte ersättningar som beslutas av bolagsstämman.
Angående incitamentsprogram
Nordnet har sedan tidigare ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram för samtliga
anställda i Nordnet-koncernen som antogs och implementerades i samband med Nordnets

börsintroduktion under november 2020. En beskrivning av incitamentsprogrammet finns i
Nordnets ersättningsrapport för 2020 på sidan 3 under rubriken "Outstanding share-related
incentive programme". Styrelsen för Nordnet har övervägt att föreslå att årsstämman ska besluta
om att inrätta ett nytt teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram för anställda i Nordnetkoncernen. Styrelsens bedömning är att det är lämpligt att vänta med ett sådant beslutsförslag
för att ge ytterligare tid att utvärdera det befintliga teckningsoptionsprogrammet och då styrelsen
bedömer att det är önskvärt att ett nytt teckningsoptionsprogram inte kommer för tätt efter det
befintliga programmet. Förutsatt att styrelsen under hösten 2021 bedömer att så är lämpligt har
styrelsen för avsikt att under hösten 2021 kalla till en extra bolagsstämma och framlägga förslag
om inrättande av ett nytt teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram för samtliga anställda i
Nordnet-koncernen. Ett sådant teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram förväntas i allt
väsentligt följa samma struktur som det befintliga incitamentsprogrammet.
Riktlinjernas främjande av Nordnets affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet
Nordnets affärsstrategi innebär i korthet att Nordnet demokratiserar sparande och investeringar,
vilket är Nordnets kärnverksamhet. Med det menas att Nordnet ger privatsparare tillgång till
samma information och verktyg som professionella investerare, t.ex. genom att erbjuda
lättillgänglig och billig aktiehandel online. Nordnets vision är att bli förstahandsvalet för de
nordiska spararna. För mer information om Nordnets affärsstrategi, se www.nordnetab.com.
En förutsättning för att Nordnet ska kunna förverkliga sin affärsstrategi och tillvarata Nordnets
långsiktiga intressen, inklusive hållbarhet, är att Nordnet kan attrahera, motivera och behålla
ledande befattningshavare i konkurrens med jämförbara nordiska företag, främst nordiska banker
och kreditmarknadsbolag. Dessa Riktlinjer ska därför möjliggöra att ledande befattningshavare
kan erbjudas en marknadsmässig och konkurrenskraftig totalersättning. Samtidigt ska Nordnets
ersättningssystem vara förenligt med och främja en sund och effektiv riskhantering samt
motverka ett överdrivet risktagande. Ersättning till ledande befattningshavare i Nordnet ska
vidare överensstämma med Nordnets affärsstrategi, mål, värderingar och långsiktiga intressen;
vara utformade för att undvika intressekonflikter mellan anställda, Nordnet och Nordnets kunder;
vara baserade på kvantitativa affärsmål och kvalitativa kriterier som återspeglar regelefterlevnad,
korrekt behandling av Nordnets kunder och kvalitet på utförda tjänster. Vad gäller den totala
rörliga ersättningen får ersättningen inte heller begränsa Nordnets förmåga att upprätthålla en
tillräcklig kapitalbas och likviditet eller att vid behov stärka kapitalbasen.
Styrelsen bedömer att en välavvägd fast ersättning tillsammans med deltagande i eventuella
aktierelaterade incitamentsprogram som bolagsstämman beslutar om samt möjlighet till rörlig
ersättning ger förutsättningar för att Nordnet ska vara en konkurrenskraftig arbetsgivare.
Former för ersättning
Ersättning till ledande befattningshavare ska bestå av:






fast lön,
eventuell kontant rörlig ersättning,
möjlighet att delta i långsiktiga aktierelaterade incitamentsprogram som bolagsstämman
beslutar om,
pension, och
eventuella övriga sedvanliga förmåner.

Fast lön
De ledande befattningshavarnas fasta lön revideras årligen och ska vara konkurrenskraftig samt
baseras på den enskildes kompetens, ansvar och prestation. Den fasta ersättningen ska även

utgöra en tillräckligt stor del av den ledande befattningshavarens totala ersättning för att det ska
vara möjligt att sätta de rörliga delarna till noll.
Rörlig ersättning
De ledande befattningshavarnas kontanta rörliga ersättning ska baseras på hur väl fastställda mål
för deras respektive ansvarsområden och för Nordnet i sin helhet har uppfyllts. Vid bedömningen
ska både finansiella och icke-finansiella kriterier beaktas. Utfallet ska kopplas till mätbara mål, vilka
såvitt gäller Nordnet ska vara direkt eller indirekt kopplade till uppnåendet av Nordnets finansiella
mål. Målen inom de ledande befattningshavarnas respektive ansvarsområde syftar till att främja
Nordnets utveckling både på kort och lång sikt och på så sätt främja Nordnets affärsstrategi och
långsiktiga intressen, inklusive Nordnets hållbarhet.
Rörlig ersättning kan högst uppgå till 100 procent av den ledande befattningshavarens fasta årslön.
Om den rörliga ersättningen under ett år överstiger 100 000 SEK ska minst 60 procent av
ersättningen skjutas upp i minst tre år innan den betalas ut eller äganderätten övergår till den
ledande befattningshavaren.
När Nordnet beslutar om hur stor del av den rörliga ersättningen som ska skjutas upp, och hur
länge, ska Nordnet ta hänsyn till Nordnets konjunkturcykel, de risker affärsverksamheten medför,
den ledande befattningshavarens ansvar och arbetsuppgifter samt storleken på den rörliga
ersättningen. Nordnet kan besluta om att skjuta upp rörlig ersättning i upp till fem år.
Rörlig ersättning, även sådan som skjutits upp, ska endast betalas ut eller övergå till den ledande
befattningshavaren om det är försvarbart med hänsyn till Nordnets finansiella situation, inklusive
kapitalbas och likviditet, och kan anses motiverat enligt Nordnets, den berörda affärsenhetens och
den ledande befattningshavarens resultat. Den rörliga ersättningen kan därför komma att sättas
ned eller falla bort helt.
Nordnet eller om tillämpligt, koncernbolag, har även rätt att kräva tillbaka, hela eller delar av,
utbetalda rörliga ersättningar om det kan påvisas att den ledande befattningshavaren, för det fall
dennes arbetsuppgifter har en väsentlig inverkan på Nordnets riskprofil, har deltagit i eller varit
ansvarig för ett handlande som lett till betydande förluster för Nordnet eller koncernbolag eller inte
har uppfyllt lämpliga standarder för duglighet och lämplighet. En förutsättning för utbetalning av
rörlig ersättning är att åtgärden är förenlig med Finansinspektionens föreskrifter och EBA:s riktlinjer
för sund ersättningspolitik.
Långsiktiga aktierelaterade incitamentsprogram
Långsiktiga aktierelaterade incitamentsprogram ska beslutas av bolagsstämman och omfattas
därför inte av dessa Riktlinjer.
Pension och övriga sedvanliga förmåner
Pensionsavsättningarna till samtliga ledande befattningshavare ska omfattas av samma policy,
med undantag för den verkställande direktören. Pensionsutfästelserna ska vara premiebestämda
och tryggas genom premieinbetalningar till försäkringsbolag. Pensionspremiernas storlek följer
av Nordnets pensionsplan och ska i allt väsentligt motsvara avsättningsnivåerna som gäller enligt
BTP 1-planen och ha de begränsningar i förhållande till den fasta årslönen som därmed följer.
Inga avsättningar görs för lönedelar överstigande 30 inkomstbasbelopp beräknat på årlig basis.
För medlemmar i koncernledningen som inte är bosatta i Sverige tillämpas lokala regler som
leder till pension enligt motsvarande villkor. Rörlig kontantersättning ska som utgångspunkt inte
vara pensionsgrundande.

Övriga eventuella förmåner ska vara sedvanliga och bidra till att underlätta befattningshavarens
möjligheter att fullgöra sina arbetsuppgifter som till exempel företagsbil, företagshälsovård och
sjukvårdsförsäkring.
Ersättning i samband med nyanställning
Utöver ovan nämnda ersättningsformer ska ersättning även, i vissa undantagsfall och i enlighet
med Nordnets ersättningspolicy, kunna utbetalas i samband med nyanställning för att attrahera
vissa nyckelpersoner till Nordnet som ett led i Nordnets affärsstrategi. Sådan ersättning ska vara
begränsad till det första anställningsåret.
Uppsägning
Vid uppsägning från Nordnets sida får uppsägningstiden vara högst tolv månader. Vid
uppsägning från befattningshavarens sida får uppsägningstiden vara högst sex månader.
Avgångsvederlag ska inte förekomma.
Ersättningspolicy för bank- och försäkringsrörelse
Utöver dessa Riktlinjer har styrelsen i Nordnet, i enlighet med bland annat Finansinspektionens
föreskrifter som behandlar ersättningssystem i kreditinstitut samt EBA:s riktlinjer för sund
ersättningspolitik, fastställt en ersättningspolicy som omfattar samtliga anställda i Nordnet och
Nordnets reglerade dotterbolag. Ersättningspolicyn är förenlig med och främjar en sund och
effektiv riskhantering och motverkar ett överdrivet risktagande. Vidare information om Nordnets
ersättningspolicy finns publicerad på Nordnets hemsida.
Lön och anställningsvillkor för anställda
Vid beredningen av styrelsens förslag till dessa Riktlinjer har lön och anställningsvillkor för
koncernens anställda beaktats. Riktlinjerna avviker inte från de ersättningssystem som i
allmänhet tillämpas inom koncernen för andra medarbetare. Även i andra avseenden bedöms
ersättningen, ersättningsformerna och löneutveckling till ledande befattningshavare stå i
samklang med löner och anställningsvillkor för andra anställda i koncernen.
Beslutsprocess
Styrelsen har inrättat ett ersättningsutskott. I utskottets uppgifter ingår att bereda styrelsens
beslut om förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Minst vart fjärde år ska
styrelsen framlägga förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare för
årsstämman att besluta om. Riktlinjerna ska gälla till dess att nya riktlinjer antagits av
bolagsstämman.
Ersättningsutskottet ska även följa och utvärdera program för rörliga ersättningar för
bolagsledningen, tillämpningen av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt
gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i Nordnet.
Avvikelser från Riktlinjerna
Styrelsen äger, om den finner att särskilda skäl föreligger i ett enskilt fall och för att tillgodose
Nordnets långsiktiga intressen, inklusive hållbarhet, eller för att säkerställa Nordnets finansiella
ställning, rätt att frångå dessa Riktlinjer, förutsatt att avvikelsen inte omfattas av bestämmelser i
Finansinspektionens föreskrifter eller EBA:s riktlinjer. Om styrelsen frångår Riktlinjerna ska
styrelsen redovisa skälen för detta vid närmast följande årsstämma.
Mer information om ersättning till ledande befattningshavare kommer att redovisas i Nordnets
årsredovisning och ersättningsrapport för 2020.

Beslut om godkännande av styrelsens ersättningsrapport (punkt 14)
Styrelsen föreslår att stämman godkänner ersättningsrapporten för räkenskapsåret
2020.
Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier (punkt 15)
Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen intill
tiden för nästa årsstämma, fatta beslut om att förvärva högst så många egna aktier att
Bolaget vid var tid efter förvärv innehar sammanlagt högst 10 procent av samtliga aktier i
Bolaget. Aktier i Bolaget som innehas av dess dotterföretag ska vid denna beräkning
anses som Bolagets.
Styrelsen föreslår vidare följande villkor för förvärv. Förvärv får genomföras endast på
Nasdaq Stockholm och till ett pris inom det vid var tid gällande kursintervallet, dvs.
intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Vid förvärv som utförs av
mäklarföretag på Bolagets uppdrag får priset för aktierna dock motsvara volymvägd
genomsnittskurs under den tidsperiod aktierna förvärvats även om den volymvägda
genomsnittskursen på dagen för avlämning till Bolaget ligger utanför kursintervallet.
Betalning för aktierna ska erläggas kontant.
Syftet med det föreslagna återköpsbemyndigandet är dels att fortlöpande kunna
anpassa Bolagets kapitalstruktur, dels att på ett flexibelt och för aktieägarna och Bolaget
effektivt sätt kunna hantera leverans av aktier enligt Bolagets långsiktiga aktierelaterade
incitamentsprogram.

Majoritetskrav
För beslut enligt punkt 15 krävs att aktieägare som representerar minst två tredjedelar av
såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna röstar för förslaget.

Antal aktier och röster
Det totala antalet aktier och röster i Bolaget uppgår per dagen för denna kallelse till 250
000 000. Bolaget innehar inte några egna aktier.

Handlingar m.m.
Styrelsens och valberedningens fullständiga förslag och övriga handlingar som enligt
aktiebolagslagen och Svensk kod för bolagsstyrning ska hållas tillgängliga för
aktieägarna inför årsstämman kommer senast från och med den 8 april 2021 hållas
tillgängliga på Bolagets webbplats www.nordnetab.com och hos Bolaget på
besöksadressen Alströmergatan 39, 104 25 Stockholm. Handlingarna kommer också att
skickas kostnadsfritt till aktieägare som begär det och uppger sin adress. Sådan begäran
ska framställas per post till Nordnet AB (publ), ”Årsstämma”, c/o Euroclear Sweden AB,
Box 191, 101 23 Stockholm, eller per e-post till GeneralMeetingService@euroclear.com.

Rätt att begära upplysningar inför stämman
Aktieägare har rätt att, om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för
Bolaget, erhålla upplysningar från styrelsen och verkställande direktören om förhållanden

som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan
inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation samt Bolagets förhållande till
annat koncernföretag. Upplysningar får också begäras om koncernredovisningen samt
sådana förhållanden beträffande Bolagets dotterföretag som avses i föregående mening.
En sådan begäran ska lämnas till Bolaget skriftligen senast den 19 april 2021 genom
postadressen Nordnet AB (publ), Att. Legal, Box 300 99, 104 25 Stockholm eller per epost till julia.tigerstrom@nordnet.se. Upplysningar lämnas genom att de hålls tillgängliga
hos Bolaget och på Bolagets hemsida, www.nordnetab.com, senast den 24 april 2021.
Upplysningarna skickas också inom samma tid till de aktieägare som så begär och
uppger sin post- eller e-postadress.

Behandling av personuppgifter
För information om hur personuppgifter behandlas se
https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammorsvenska.pdf.

_________________________
Stockholm den 29 mars 2021
Styrelsen, Nordnet AB (publ)

