
ÅRSSTÄMMOR I KOMMUNALA BOLAG 
 
I enlighet med beslut i Eskilstuna Kommunfullmäktige inbjuds härmed allmänhet och 
massmedia till årsstämmor för kommunala bolag som ingår i Eskilstuna 
Kommunföretag AB - koncernen samt för övriga av kommunen helägda bolag.  
 
Inbjudan avser även deltagande vid årsstämmor för Eskilstuna Strängnäs Energi och 
Miljö AB och Eskilstuna Strängnäs Elförsäljning AB. De stämmorna hålls torsdagen 
den 21 april kl 13.00, Kungsgatan 86. Anmälan mejlas till Ann Blomqvist, 
ann.blomqvist@esem.se senast 15 april. 
 
I och med att yttrande- och rösträtt vid årsstämman är förbehållen aktieägaren 
kommer årsstämmorna att föregås och följas av öppna frågestunder. Rätten att 
närvara vid årsstämmorna är dock fri. 
 
Plats:  Stora konferensrummet på ReTuna, Folkestaleden 7 
 
Datum:  onsdagen den 27 april 2022 
 
Tid:  Klockan 09.00 
 
Agenda: Frågestund 

Årsstämma för; 
Cityfastigheter i Eskilstuna AB 
Eskilstuna Kommunfastigheter AB 
Destination Eskilstuna AB 
Eskilstuna Logistik och Etablering AB 
Eskilstuna Energi och Miljö Ekeby AB  
Eskilstuna Energi och Miljö Elnät AB 
Eskilstuna Vindkraft AB 
Eskilstuna Energi och Miljö AB 
Eskilstuna Kommunföretag AB 
Frågestund 

 
Ärenden vid ordinarie årsstämmor: 
1. Stämmans öppnande;  
2.  Val av ordförande och sekreterare vid stämman samt godkännande 
                   av dagordningen; 
3.  Upprättande och godkännande av röstlängd; 
4. Val av en eller två justerare; 
5.  Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad; 
6. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och 

lekmannarevisorns granskningsrapport samt, i förekommande fall, 
koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen; 

7. Beslut om 
a) fastställande av resultat- och balansräkningen samt, i förekommande 
fall, fastställande av resultat- och balansräkningen för koncernen;  
b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den 
fastställda balansräkningen; 
c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören; 
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8. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn 
med suppleanter; 

9. Val av revisorer och revisorssuppleanter när så skall ske; 
10. Rapportering, Av kommunfullmäktige utsedda ledamöter; 
11. Rapportering, Av kommunfullmäktige utsedda lekmannarevisorer; 
12. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller 

bolagsordningen; 
13. Ägardirektiv till bolaget; 
 
Av praktiska skäl är det önskvärt att närvaro anmäls av den som önskar delta. Frågor 
riktade till bolagen ställs lämpligen skriftligen, i så god tid som möjligt, för att svar 
skall hinna beredas. Anmälan och frågor skickas till info@eakf.se alternativt 
meddelas per telefon Anders Andersson, 070-654 57 22 eller Anu Hellman, 076-607 
89 85. 
 
VÄLKOMNA! 
Eskilstuna Kommunföretag AB 
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