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Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Björnö-Långviks Avlopps AB (publ), 556497-3948, kallas till årsstämma torsdagen den 21
mars 2019 kl 19.00 i Brunns skolas matsal, Ingarö.
Registrering sker från kl 18.30.

Kallelse, och fullmakt, 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.

Rätt att närvara på stämman
Endast i aktieboken registrerad aktieägare får delta på stämman.
Har aktien överlåtits till ny fastighetsägare ska den nye aktieägaren registrera sitt aktieinnehav. Detta kan
ske efter att tidigare och ny aktieägare fyllt i särskild anslutningshandling som kan fås från bolaget.
Undertecknad handling bör ha inkommit till bolaget i så god tid att uppgifterna hinner registreras i
aktieboken före bolagsstämman.
Vid fler ägare till en aktie kan samtliga delägare närvara. Varje aktie medför endast en röst.
Om aktieägare företräds av ombud, eller om aktie ägs av fler och alla delägare inte är närvarande vid
stämman, ska fullmakt presenteras senast i samband med registreringen. Fullmakten ska vara skriftlig och
undertecknad av samtliga ägare till aktien.
Aktieägare som anländer efter det att röstlängden godkänts har rätt att närvara vid stämman, men har ej
rösträtt.

Underlag och stämmoprotokoll
Dokumentation och underlag för stämman finns, liksom avtalsformulär och anslutningshandling, för
nedladdning på hemsidan, www.blaab.com. Där kan också eventuell felaktig adress ändras. Protokollet
efter stämman publiceras på hemsidan så snart det är underskrivet. Utskrivna handlingar kan rekvireras
från bolaget.

Välkommen!

Ingarö den 21 februari 2019

Styrelsen

Förslag till dagordning
Stämman öppnas
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Val av ordförande vid stämman
Val av sekreterare vid stämman
Upprättande och godkännande av röstlängd
Val av två personer att, jämte ordföranden, justera stämmans protokoll och tillika vara rösträknare
Godkännande av dagordning
Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
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
Fastställande av arvoden
Val av styrelse
Val av valberedning
Val av revisorer
Beslut om verksamhetsberättelse och verksamhetsplan
Beslut om taxor och avgifter
Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om rabatt på brukningsavgift
Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission
Övriga frågor
Stämmans avslutande

Omedelbart efter stämman hålls konstituerande styrelsemöte.

I toaletten får bara toalettpapper och det som passerat kroppen spolas ner!

Björnö-Långviks Avlopps AB (publ)
Box 124, 134 08 INGARÖ
Klacknäsuddsvägen 8, 134 67 INGARÖ
säte: Värmdö

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

org.nr: 556497-3948
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