
Ämne: Post- och Inrikes Tidningar, Registrerade kungörelser
Från: <svara.inte.poit@bolagsverket.se>
Datum: 2018-02-18 23:39
Till: <reg@blaab.com>

Det här är ett automatiskt e-brev som inte kan besvaras.

Nedanstående kungörelser har registrerats i Post- och Inrikes Tidningar, www.bolagsverket.se/poit.

Vänliga hälsningar
Bolagsverket

Kungörelser med preliminärt publiceringsdatum 2018-02-22:

Kungörelse-id: K99704/18
Ämnesområde: Kallelser
Kungörelserubrik: Kallelse till stämma
Kungörelsen avser: 556497-3948 Björnö-Långviks Avlopps AB (publ)
Publiceringsdatum: 2018-02-22

Kallelse till årsstämma
Aktieägarna i Björnö-Långviks Avlopps AB (publ), 556497-3948, kallas till årsstämma torsdagen
den 22 mars 2018 kl 19.00 i Brunns skolas matsal, Ingarö. Registrering sker från kl 18.30.

Kallelse har skickats till i aktieboken registrerad aktieägare vars adress är känd av bolaget. Finns
flera aktieägare till samma aktie har kallelse endast skickats till en av dessa. Alla ägare med känd
e postadress får dock kallelse.

Underlag för stämman finns för nedladdning på hemsidan.

Förslag till dagordning
1. Stämman öppnas
2. Val av ordförande vid stämman
3. Val av sekreterare vid stämman
4. Upprättande och godkännande av röstlängd
5. Val av två personer att, jämte ordföranden, justera stämmans protokoll och tillika vara
rösträknare
6. Godkännande av dagordning
7. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
9. Beslut
a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen,
b) om disposition beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen,
c) om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören
10. Fastställande av arvoden
11. Val av styrelse
12. Val av valberedning
13. Val av revisorer
14. Beslut om verksamhetsberättelse och verksamhetsplan
15. Beslut om taxor och avgifter
16. Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om rabatt på brukningsavgift
17. Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission
18. Behandling av motion
19. Övriga frågor
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20. Stämmans avslutande

Ingarö den 22 februari 2018

Styrelsen

Björnö-Långviks Avlopps AB (publ)
Box 124
134 08 INGARÖ, Värmdö

08-571 426 30
info@blaab.com
www.blaab.com
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