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Kommuniké från årsstämma i Amhult 2 AB (publ)
Årsstämma har ägt rum i Amhult 2 AB (publ) den 13 april 2016 på Kulturhuset Vingen i Torslanda.
Årsstämman i Amhult 2 AB (publ) fastställde i enlighet med styrelsens förslag de i årsredovisningen
intagna resultat- och balansräkningarna med konstaterandet att koncernens resultat efter skatt uppgick till
51 828 tkr för räkenskapsperioden 2015 (2015.01.01-2015.12.31). Styrelsen föreslår ingen utdelning i syfte
att konsolidera koncernen inför projekteringen av etapp II.

Några viktiga punkter som avhandlades på stämman: Till styrelseledamöter omvaldes Eigil Jakobsen, Alf
Lindqvist och Anders Wengholm. Till ny ledamot valdes Niels Techen. Stämman beslutade att arvode ska
utgå med ett och ett halvt basbelopp vardera till styrelseledamöterna Alf Lindqvist, Niels Techen och
Anders Wengholm för räkenskapsåret 2016 samt att revisors arvode ska utgå efter löpande räkning.
Utdrag ur VD Maria Nord Lofts tal vid stämman:
Under 2015 var nyproduktionen i fokus. Vi färdigställde kvarteret Radarflyget och påbörjade
entreprenaderna i kvarter Stridsflyget (handel) och kvarter Signalflyget (boende). Boende är en viktig
välfärdsfråga och efterfrågan på bostäder i Göteborg är stor. 2017 kommer vi att ha färdigställt 53
hyresrätter och Amhult 2 ska fortsätta producera ytterligare hyresrätter i Torslanda.
Det är i vardagen, när vi möter våra kunder, som vi bidrar till ett starkare och attraktivare Torslanda. Hur
vi tar hand om våra bostäder och handelslokaler med hyresgäster är av stor betydelse för bolagets
långsiktiga utveckling. Därmed följer ett självklart ansvar att bli bättre och arbeta nära kund och
marknaden.
En del i detta arbete är att utöka styrelsen och stämman valde till ny ledamot Niels Techen. Niels har en
lång och gedigen erfarenhet från byggnationsbranschen och driver i Danmark eget byggnadsföretag
Helmer Christiansen A/S i Danmark med ca 40 anställda. Niels är en mycket kunnig och erfaren person
som med stor entusiasm driver sitt arbete och dessutom med god kännedom om arbete i små och medelstora
bolag. Med Niels som ny ledamot kommer vi tillsammans att verka för att ta Amhult 2 vidare.
Amhult 2 AB (publ)
För ytterligare information hänvisas till VD Maria Nord Loft, maria@amhult2.se eller
031-92 38 34
För information besök gärna vår hemsida www.amhult2.se
Amhult 2 AB är ett fastighetsbolag som prospekterar ca 44 000 m2 mark i Amhult, Torslanda, för att bygga
ett nytt modernt köpcenter samt boendeområde i blandad stadsbebyggelse. En av idéerna är att området
skall förena stadens och landets fördelar.
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