
Dagordning/Beslutsunderlag för 
årsstämma i Ideonfonden AB, 
org.nr 556715-4801, den 22/6, 2020 
i Lund 

§ 1 Ordförande 

Förslag till beslut att Likvidator Ola Skanung agerar ordförande och protokollförare 

§ 2 Röstlängd 

Förteckning över mottagna poströster från aktieägare utgör underlag till röstlängd. 

Förslag till beslut att röstlängden godkänns. 

§ 3 Godkännande av dagordning 

Förslag till beslut att godkänna framlagt förslag till dagordning. 

§ 4 Justering 

Val av justeringsperson. Mikael Jensen föreslås att tillsammans med Likvidator Ola Skanung 
justera protokollet. Förslag till beslut att godkänna förslaget. 

 

§ 5 Stämmans behörighet 

Beslut om stämmans behöriga sammankallande. Kallelse utgick via e-mail den 1 juni vilket är 
tre veckor före stämman. Förslag till beslut: Stämman är behörigen sammankallad 

§ 6 Fastställande av resultat- och balansräkning 

Årsredovisning och revisionsberättelse för föregående räkenskapsår. Årsredovisningen har 
funnits tillgänglig på hemsidan.  

Beslut att fastställa den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen. 

§ 7 Resultatdisposition 

Då bolaget är under likvidation ska beslut om disposition beträffande vinst eller förlust, i 
enlighet med aktiebolagslagen, inte fattas. Resultatet balanseras i ny räkning. 

§ 8 Ansvarsfrihet 

Beslut om att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för deras 
förvaltning av bolagets angelägenheter under perioden 1 januari 2019 till 1 augusti 2019 samt 
om att bevilja likvidatorn ansvarsfrihet från 1 augusti till 31 december 2019. 



§ 9 Arvode 

Likvidatorn tillträde sitt uppdrag den 1 augusti 2019 och har från denna tidpunkt rätt att 
debiterabolaget skäligt arvode för uppdraget som likvidator.  

Beslut. Arvode till bolagets likvidator ska utgå med belopp enligt löpande räkning i enlighet 
med sedvanliga debiteringsnormer att debiteras månatligen. 

Beslut. Arvode till bolagets revisor ska utgå med belopp enligt löpande räkning i enlighet med 
sedvanliga debiteringsnormer att debiteras månatligen. 

§ 10 Val av funktionärer 

Då bolaget är under likvidation ska det enligt aktiebolagslagen inte väljas någon styrelse. 

Val av revisor. Förslaget till beslut är omval. 

§ 11 Avslutning 

Mötet avslutas. 

 

  

  

 


