Kallelse till
Årsstämma i Viksbergs Mark AB
Härmed kallas samtliga aktieägare i Viksbergs Mark AB till ordinarie årsstämma avseende
räkenskapsåret 2019-01-01 – 2019-12-31.
Tid:Måndagen 16 mars 2020 19:00
Plats: Klubbhuset Ladviksvägen13 152 95 Södertälje
Årsredovisningen kommer att finns på hemsidan www.viksbergsgolf.se senast 2020-03-09 under
rubriken klubben och bolagen och sedan Viksbergs Mark AB.
Medtag egen utskrift av årsredovisningen. Endast ett fåtal kopior kommer att finnas.
Hjärtligt välkomna !
Viksbergs Mark AB
Styrelsen
ANMÄLAN
För planering av stämman önskar vi att anmälan sker senast 8/3.
Anmälan sker bäst via mail till christer.ihse@telia.com
Det går också bra att skicka SMS till 070-5753810
Alternativt skickas anmälan till Viksbergs Mark AB, c/o Christer Ihse,Sjöhagsvägen 25, 12553 Älvsjö

Anmälan skall omfatta namn och personnummer
Glöm inte att ha med fullmakt om ni skall representera någon annan!

I bolagsordningen står att kallelse till ordinarie årsstämma i fortsättningen endast
kommer att ske via email och information på bolagets hemsida. Vid extra
bolagsstämmor måste dock fortfarande kallelse ske via brev.
Styrelsen har dock beslutat att punkten 7 på dagordningen om avyttring av område B är
av sådan vikt att årets kallelse går ut med brev.
Adressändringar
Eftersom kallelser till extra bolagsstämmor sker via brev är det viktigt att bolaget har aktuell
postadress. Bolaget har inte dator-registrerade aktier, så det är aktieägaren själv som är
skyldig att anmäla adressändring. Detta glöms ofta bort och det är ett tidskrävande arbete att
ibland hitta den nya adressen, när eftersändningstiden har utgått. Bolaget har dock inte
skyldighet att göra denna efterforskning så man riskerar alltid att gå miste om informationen.
Om du är villig att lämna ditt personnummer till bolaget att införas i aktieboken, så
underlättas arbetet dock avsevärt. Idag innehåller aktieboken personnummer för cirka 75 % av
aktieägarna .
Glöm inte heller att anmäla förändrad emailadress. Det finns t. ex ingen koppling mellan en
ändrad emailadress till golfklubben och bolaget!!
Kontakta christer.ihse@telia.com i dessa ärenden.

