
Ja Nej
§ 1 Ordförande vid stämman

§ 2     Upprättande och godkännande av röstlängd

§ 3        Godkännande av dagordning

§ 4        Val av justerare att jämte ordföranden justera protokollet

§ 5        Stämmans behörighet

§ 6        Fastställande av resultat- och balansräkning, Årsredovisning

§ 7        Ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020

§ 8  Arvode  

§ 9     Val av funktionärer
Val av revisor tills bolaget är upplöst. Förslaget till beslut är omval.

§ 10        Framläggande av likvidatorns Slutredovisning

§ 11        Ansvarsfrihet för perioden fram till slutredovsiningsdatum.

Ort och datum

Underskrift aktieägare

Personnummer

Mailadress

Telefonnummer

Aktienummer

Röstning sker genom att X sätts i ruta för Ja eller Nej
Formuläret måste skrivas under och ska vara Bolaget till handa före klockan 12 den 29/6 2021.
Formuläret skickas med post till:
Ideonfonden AB
c/o Ola Skanung
Braxengatan 5
222 71 Lund

Eller som underskriven PDF via e-mail till
ideonfonden@ideon.se

Beslut om Slutredovisningen för perioden 1 januari 2021 till 8 juni 2021 framlagts i 
behörig ordning. Förslag till beslut att Slutredovisiningen framlagts i behörig ordniing.

 Förslag till beslut att bevilja likvidatorn ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets 
angelägenheter för perioden 1 januari 2021 till 8 juni 2021.

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

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

Revisorn tillstyrker att stämman beviljar likvidatorn ansvarsfrihet. Förslag till beslut att 
bevilja likvidatorn ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under 
perioden 1 januari 2020 till  31 december 2020.

Det noteras att vinstdisposition inte görs då bolaget befinner sig i likvidation. Förslag till 
beslut att faställa resultat och balansräkningen.

Formulär för poströstning med beslutsförslag på Årsstämma med Slutredovisning i 
Ideonfonden AB, org.nr 556715-4801, den 29/6, 2021 i Lund
Beslutspunkter där undertecknad röstar

Förslag att godkänna framlagt förslag till dagordning.

Förslagt till beslut att godkänna framlagt förslag och att Mikael Jensen tillsammans med 
Likvidator Ola Skanung justerar protokollet. 

Förslag till beslut att röstlängden godkänns.

Förslag till beslut att Likvidator Ola Skanung agerar ordförande och protokollförare

Kallelse har gåt ut i e-mail på hemsida och via post till kända adresser mer än 14 dagar före 
mötesdatum. Förslag till beslut: Stämman är behörigen sammankallad


