
BOLAGSORDNING 
 

AB Sveriges Säkerställda Obligationer (publ) 
Organisationsnummer: 556645-9755 

 
§ 1 Firma 
 
Bolagets firma är AB Sveriges Säkerställda Obligationer (publ), med The Swedish Covered Bond 
Corporation som parallellfirma 
 
§ 2 Styrelsens säte 
 
Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Solna. 
 
§ 3 Verksamhet 
 
Bolaget ska ha till föremål för sin verksamhet att 
 

- lämna, förmedla, överlåta och förvärva krediter avseende: 
a) bostads-, kontors- och affärsfastigheter, 
b) annan bebyggelse, för vilken statlig bostadssubvention lämnas, 
c) sådana garagebyggnader samt anläggningar för värme, varmvatten, tvätt och liknande 
ändamål som är gemensamma för flera fastigheter av ovan under a) och b) angiven art, 
d) bostadsrätter, 
e) andelar i bostadsföreningar, 
f) aktier i bostadsaktiebolag, 
g) jordbruksfastigheter, 
h) kommuner, kommunalförbund eller andra kommunala samfälligheter samt mot borgen av 
nämnda subjekt till andra juridiska personer, och 
i) samfällighetsföreningar, 
 

- genom utgivande av säkerställda obligationer under de förutsättningar som föreskrivs i lag 
(2003:1223) om utgivning av säkerställda obligationer, andra typer av obligationer samt andra 
jämförbara skuldförbindelser upplåna för verksamheten erforderliga medel; 
 

- driva inkassoverksamhet; samt 
 

- äga och förvalta fast egendom och tomträtter under de förutsättningar som föreskrivs i lag 
(2004:297) om bank- och finansieringsrörelse. 

 
Med fastigheter avses i denna bolagsordning jämväl tomträtter och byggnader på mark upplåten med 
nyttjanderätt. Med kommun avses också landstingskommun. 
 
§ 4 Aktiekapital 
 
Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst femtio miljoner (50 000 000) kronor och högst 
tvåhundra miljoner (200 000 000) kronor. 
 
§ 5 Antalet aktier 
 
Antalet aktier ska vara lägst femhundratusen (500 000) och högst två miljoner (2 000 000). 
 



§ 6 Styrelse och revisorer 
 
Bolagets styrelse ska, till den del den utses av bolagsstämman, bestå av lägst tre (3) och högst sex (6) 
ledamöter jämte högst sex (6) suppleanter. 
 
Bolaget ska ha en (1) eller två (2) auktoriserade revisorer med eller utan en (1) eller två (2) 
revisorssuppleanter eller ett registrerat revisionsbolag som revisor.  
 
§ 7 Kallelse till bolagsstämma 
 
Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen 
ska behandlas, utfärdas tidigast sex (6) veckor och senast fyra (4) veckor före stämman. Kallelse till 
annan extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex (6) veckor och senast tre (3) veckor före stämman. 
 
Kallelse till bolagsstämma ska skickas med post till aktieägaren samt ska ske genom annonsering i 
Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse ska information 
om att kallelse skett annonseras i Dagens Nyheter.  
 
§ 8 Räkenskapsår 
 
Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår. 
 

_______________________________ 
 

Bolagsordning antagen vid extra bolagsstämma den 13 juni 2016. 


