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Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Björnö-Långviks Avlopps AB (publ), 556497-3948, kallas till årsstämma
2021-04-01.

Styrelsen har BESLUTAT:
- att genomföra stämma med enbart poströstning, Lag (2020:198), samt
- att aktieägarna inte ska ha rätt att närvara vid stämman personligen eller genom ombud och
- att icke aktieägare inte ska ha rätt att närvara, Lag (2020:300).

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.

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.

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.

Ingarö 2021-03-04

Styrelsen

Bilagor:
- Förslag till dagordning
- Körschema årsstämma

På hemsidan finns möjlighet att välja sätt för fakturautskick!

Skaffa gärna Kivra.

 
I toaletten får bara toalettpapper och det som passerat kroppen spolas ner!
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Björnö-Långviks Avlopps AB

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av två personer att, jämte ordföranden, justera stämmans protokoll och tillika 

vara rösträknare
4. Godkännande av dagordning
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
7. 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

8. Fastställande av arvoden
9. Val av styrelse
10. Val av revisorer
11. Val av valberedning
12. Beslut om verksamhetsberättelse och verksamhetsplan
13. Beslut om ändring av bolagsordning så att 'till självkostnadspris' stryks från §3
14. Behandling av inkomna motioner
15. Beslut om taxor och avgifter
16. Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om extradebitering eller rabatt på 

brukningsavgift
17. Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission
18. Andra ärenden som i övrigt ankommer på stämman enligt bolagsordning och 

aktiebolagslagen

 
I toaletten får bara toalettpapper och det som passerat kroppen spolas ner!
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Björnö-Långviks Avlopps AB

Körschema årsstämma

Lag (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags-/föreningsstämmor
Enligt lag ovan genom nya, tillfälliga, regler är det möjligt att hålla digitala stämmor. En 
bolagsstämma kan hållas antingen genom elektronisk uppkoppling i kombination med poströstning
eller genom att aktieägarna enbart deltar genom poströstning, utan fysisk närvaro vid stämman.

Det finns inom styrelsen god erfarenhet av att hålla stämma på detta sätt där deltagande sker 
genom poströstning utan fysisk närvaro.

2021-03-04: Kallelse via brev och e-post samt i tidningar enligt krav i bolagsordningen.
Komplettering görs i kallelsen för att påvisa ändrad typ av möte och röstförfarande.

2021-03-18: Röstsedel och underlag finns på bolagets hemsida för nedladdning och kan även 
rekvireras av aktieägare.

2021-03-22: Sista dag för en aktieägare att lämna en skriftlig begäran om upplysningar enligt 7 
kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551) till bolaget.

2021-03-25: Öppen ’hearing’ via Teams-möte, med länk från hemsidan, 17:00-19:00.
2021-03-27: Sista dag för styrelsen och den verkställande direktören att lämna upplysningarna på 

skriftliga förfrågningar genom att hålla dem tillgängliga i skriftlig form hos bolaget för 
aktieägarna. Upplysningarna ska också inom samma tid skickas till den aktieägare 
som har begärt dem. Om bolaget har en webbplats ska upplysningarna dessutom 
hållas tillgängliga för aktieägarna på webbplatsen, Lag (2020:300).

2021-03-31: Sista dag för att lämna röst. En poströst ska ha kommit in till bolaget senast den 
sista helgfria vardagen närmast före stämman, Lag (2020:300).
Komplett röstsedel med underskrift av samtliga delägare kan:
- skickas via post till bolagets adress (ingen fysisk brevlåda finns att lämna i)
- lämnas i sekreterarens brevlåda på Slingerstigen 36, högst upp
- lämnas i ordförandens brevlåda på Snösundsvägen 64, längst bort
- skannas och mailas till bolaget via e-post till rost@blaab.com (e-post kvitteras)

2021-04-01 Officiell dag för själva stämman. När samtliga röster insamlats genomförs 
stämman rent formellt å bolagets kontor.

Lars Claesson föreslås till stämmoordförande
Helena Claesson utses till stämmosekreterare
Jan Kristiansson deltar på årsmötet
Kjell de Meijere deltar på årsmötet
Två justerare väljs som övriga funktionärer.

Konstituerande styrelsemöte hålls efter kallelse under april månad som Teams-möte efter 
att protokoll från årsstämman blivit justerat och publicerat på hemsidan.

Styrelsen har BESLUTAT 
- att genomföra stämma 2021 med enbart poströstning, Lag (2020:198),
- att vid bolagsstämma 2021 aktieägarna inte ska ha rätt att närvara vid 
stämman personligen eller genom ombud och 
- att den som inte är aktieägare inte ska ha rätt att närvara, Lag (2020:300), 
samt 
- att hålla stämma och övrigt enligt ovan.

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