
 

Kallelse till extra bolagsstämma i Älvsborgsvind AB(publ) 2022  

Aktieägarna i Älvsborgsvind AB kallas härmed till extra bolagsstämma  

onsdag 12 jan 2022 kl 18.00. Digitalt möte. 

Aktieägare som önskar deltaga i stämman skall vara införd som aktieägare i den utskrift av 

aktieboken, som Euroclear gör per den 4 jan 2022. 

Stämman kommer att hållas som ett web-möte, eftersom Folkhälsomyndigheten 
rekommenderar fysisk distansering. Vi vill inte förorsaka att någon aktieägare smittas på 
vår stämma.  
Vi kommer att använda oss av Zoom-verktyget för att genomföra mötet. Du som är 
aktieägare måste anmäla ditt deltagande på stämman genom att skicka ett mejl till 
Lars Åkeson på mejladressen lars.akeson.lerum@gmail.com senast fredag 7 jan. På 
stämmodagen 12 jan kommer du att få en Zoomlänk skickad till din mejladress vid 12-
tiden och som du använder för att ansluta till stämman. Du kan ansluta dig vi dator, 
surfplatta eller smartphone men du kan också ringa in till stämman.             
Ytterligare instruktioner kommer i samband med Zoom-länken den 12 jan. Du kan också 
använda dig av en fullmakt som du skickar till Bertil Borglund, Bergkullev 370, 46167 
Trollhättan, eller mail borglund.bertil@gmail.com senast 4 jan. 
 

Förslag till dagordning: 

1. Stämman öppnas 

2. Val av mötesfunktionärer för stämman: ordf., sekr. och två protokolljusterare 

3. Upprättande och godkännande av röstlängd 

4. Fastställande av dagordning 

5. Prövning av om stämman blivit behörigen kallad 

6. Information om hur frivillig likvidation går till 

7. Beslut om likvidation av bolaget 

8. Beslut om datum för likvidationens början 

9. Styrelsens förslag till likvidator 

10.Bolagsstämman avslutas 

Senaste årsredovisning och delårsredovisning finns på bolagets sajt, 
www.alvsborgsvind.se. Senaste årsstämmoprotokoll och revisionsberättelse skickas till 
den som begär det och uppger sin adress. Övriga stämmohandlingar presenteras på 
stämman och finns tillgängliga senast två veckor före stämman via 
borglund.bertil@gmail.com. 
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Styrelsen föreslår: 

1. Att bolaget likvideras i enlighet med ordinarie stämmobeslut 15 juni 2021.  
Det finns i praktiken inget alternativ till likvidation, eftersom alla 
produktionsanläggningarna är sålda och verksamheten har upphört. 

2. Beslutet om likvidation föreslås gälla fr o m 13 jan 2022. 

3. Den beräknade tidpunkten för skifte är 5 dec 2022. 
Skifteslikviden beräknas bli 35 - .40 kr per aktie. 

4. Styrelsen föreslår Paula Eninge till likvidator. 

 
Välkomna att delta i stämman! 
Hälsar 
Bertil Borglund 
VD 

 

 

 


