Svenska staten
Näringsdepartementet
Enheten för bolag med statligt ägande
103 33 Stockholm

Kallelse till extra bolagsstämma i Swedesurvey Aktiebolag
Härmed kallas till extra bolagsstämma i Swedesurvey Aktiebolag, 556469-2530.
Tid:

Tisdagen den 19 mars 2019, kl. 10.00

Plats:

Wistrand Advokatbyrå, Regeringsgatan 65, Stockholm

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.
Allmänheten
Stämman är öppen för allmänheten.
Anmälan
Anmälan om närvaro för allmänhet görs till Swedesurvey Aktiebolag, Att. Fredrik Zetterquist,
801 82 Gävle, och bör vara styrelsen 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)

styrelsens fullständiga förslag till beslut om frivillig likvidation

b)

en kopia av den årsredovisning som innehåller de senast fastställda
balans- och resultaträkningarna, försedd med en anteckning om
bolagsstämmans beslut om bolagets vinst eller förlust

c)

en kopia av revisionsberättelsen för det år årsredovisningen avser,

d)

en redogörelse, undertecknad av styrelsen, för händelser av
väsentlig betydelse för bolagets ställning som har inträffat efter det
att årsredovisningen lämnades, samt

e)

ett yttrande över styrelsens redogörelse, undertecknat av bolagets
revisor

10.

Beslut om frivillig likvidation

11.

Övrigt

12.

Stämmans avslutande

Förslag till beslut
2.

Ordförande vid stämman

Styrelsen föreslår att styrelsens ordförande Bengt Kjellson väljs till ordförande vid stämman.
10.

Beslut om frivillig likvidation

Riksdagen har bemyndigat regeringen att avveckla Swedesurvey Aktiebolag genom likvidation
(prop. 2016/17:181, bet. 2016/17:NU24, rskr. 2016/17:333). Styrelsen föreslår att bolaget ska
träda i frivillig likvidation den dag Bolagsverket utser likvidator. Styrelsen föreslår till
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likvidator advokat Christian Bergqvist. Skifteslikvidens storlek kan för närvarande inte
beräknas.
Övrig information
Fullständigt förslag till beslut samt kompletterande handlingar enligt 25 kap 4 §
aktiebolagslagen hålls tillgängliga hos Swedesurvey, Lantmäterigatan 2A, Gävle, från och med
den 5 mars 2019. Denna kallelse och fullständigt beslutsunderlag är även från och med
samma datum tillgängliga på Swedesurveys webbplats www.swedesurvey.se.
_______________
Gävle den 15 februari 2019
Swedesurvey Aktiebolag
STYRELSEN
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Swedesurvey Aktiebolag
(556469-2530)

Styrelsens förslag till beslut
Likvidation
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att Swedesurvey Aktiebolag ska träda i frivillig
likvidation enligt 25 kap 3 § aktiebolagslagen.
Grunden för styrelsens förslag är att riksdagen har bemyndigat regeringen att avveckla bolaget
genom likvidation (prop. 2016/17:181, bet. 2016/17:NU24, rskr. 2016/17:333).
Till likvidator föreslås advokat Christian Bergqvist, Wistrand Advokatbyrå.
Beslutet föreslås gälla från och med tidpunkten då Bolagsverket har förordnat likvidator. Skifte
beräknas ske i anslutning till att tiden för kallelse på okända borgenärer har gått ut.
Skifteslikvidens storlek kan för närvarande inte beräknas.
_______________________
Swedesurvey Aktiebolag
Styrelsen

