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Kallelse till årsstämma i Swedesurvey Aktiebolag i likvidation

Härmed kallas till årsstämma i Swedesurvey Aktiebolag i likvidation, org.nr
556469-2530.
Tid:

Torsdagen den 25 juni 2020, kl. 10.00.

Plats: Wistrand Advokatbyrå, Regeringsgatan 65, 7 tr.
Rätt att delta och närvara samt anmälan
Aktieägare

Den som på dagen för bolagsstämman är införd som aktieägare i aktieboken
har rätt att delta i bolagsstämman.
Riksdagsledamot

Riksdagsledamot har rätt att, efter anmälan till likvidatorn, närvara vid
bolagsstämman och i anslutning till denna ställa frågor till bolaget.
Allmänheten

Bolagsstämman är till följd av spridningen av Coronaviruset inte öppen för
allmänheten.
Anmälan

Anmälan om närvaro för riksdagsledamot görs till Swedesurvey Aktiebolag i
likvidation, Christian Bergqvist, Wistrand Advokatbyrå, Box 7543, 103 93
Stockholm, eller per epost: christian.bergqvist@wistrand.se och bör vara
bolaget tillhanda senast en vecka före stämman.

Förslag till dagordning

1.

Stämmans öppnande

2.

Val av ordförande vid stämman

3.

Upprättande och godkännande av röstlängd

4.

Stämmans ordförande utser protokollförare

5.

Val av en eller två justerare

6.

Godkännande av dagordningen

7.

Beslut om närvarorätt för utomstående

8.

Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad

9.

Framläggande av
a)

redovisning enligt 25 kap 33§ aktiebolagslagen per 2019-04-11.

b) årsredovisning per 2019-12-31, samt
c) revisionsberättelser
10. Redogörelse för det gångna årets arbete
a)

anförande av likvidatorn, och

b) anförande av tidigare verkställande direktören.
11. Beslut om
a)

fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen,

b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den
fastställda balansräkningen, och
c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna, den verkställande direktören
och likvidatorn.
12. Beslut om arvode till revisor och likvidator.
13. Val av revisor.
14. Övrigt
15. Stämmans avslutande
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Förslag till beslut

2.

Ordförande vid stämman

Likvidatorn föreslår att Lars Erik Fredriksson väljs till ordförande vid
stämman.
11 b). Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt
den fastställda balansräkningen
Till årsstämmans förfogande står balanserade vinstmedel inklusive årets
resultat om sammanlagt 382 213 kronor. Likvidatorn föreslår att vinstmedlen
disponeras på följande sätt:
−
12.

överförs till ny räkning kronor

382 213

Arvode till revisor och likvidator

Likvidatorn föreslår att arvode för revisorns arbete utgår enligt av likvidatorn
godkänd räkning och att arvode till likvidatorn för arbete t.o.m. 2019-12-31
fastställs till 85 000 kr enligt utställd faktura.
13.

Revisor

Likvidatorn föreslår omval av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
med Annika Wedin som huvudansvarig revisor.
_______________

Stockholm den 18 maj 2020
Swedesurvey Aktiebolag i likvidation
Likvidatorn
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