KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I Z2Tech AB
Aktieägarna i Z2Tech AB org. nr. 556867-8873, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 30
juni 2022 kl. 14.00, hos Peter Östevik, Grindstuvägen 3E, Västerås.

Anmälan m.m.
Aktieägare som önskar deltaga anmäler sig senast kl. 16.00 torsdagen den 23 juni. Anmälan sker på
mail till support@vikingen.se
Vid anmälan ska uppges namn, adress, person- eller organisationsnummer samt registrerat
aktieinnehav.
Aktieägare får medföra ett eller två biträden under förutsättning att anmälan gjorts härom enligt
ovan.

Förslag till dagordning
1. Öppnande av årsstämman och val av ordförande vid årsstämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller flera justeringsmän
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordning
6. Framläggande av årsredovisning
7. Beslut om:
a) fastställande av resultaträkning och balansräkning för 2021
b) disposition av bolagets vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning
c) ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter.
9. Fastställande av arvoden till styrelse och revisor
10. Val av styrelse
11. Beslut om att bemyndiga styrelsen att sälja aktierna i Vikingen Financial Systems AB
12. Stämmans avslutande

Förslag till beslut Punkt
Punkt 7 b) – disposition av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut att till förfogande stående medel balanseras i ny
räkning.

Punkt 8, 10 – förslag avseende antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisorer
Nuvarande styrelse ställer upp för omval.

Punkt 9 – förslag till arvoden åt styrelse och revisorer
Inget arvode till styrelsen föreslås utgå.

Punkt 11 Beslut om att bemyndiga styrelsen att sälja aktierna i Vikingen Financial Systems AB
Bolaget har ingen verksamhet. Det är dags att avsluta bolaget. Sälj tillgångarna i bolaget vilket utgörs
av aktierna i Vikingen Financial Systems AB. Eventuell erhållen likvid vid aktieförsäljningen delas ut till
aktieägarna samt bekostar nedläggningen av bolaget.

Övrigt
Föreslagen årsredovisning finns att begära via mail support@vikingen.se för de som är aktieägare.

