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Förslag på ny styrelseledamot
Som angavs i kallelse till stämma i pressmeddelande 2016-03-09 föreslås Niels Techen till ledamot i
Amhult 2 AB (publ). Niels Techen född 1963 är dansk medborgare, utbildad Civilingenjör från
Danmarks tekniske Højskole DtH.
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 även invald som ordförande i danska Hantverksrådet, representant i danska Ekonomiska rådet samt
medlem i styrelsen för Teknologiskt Institut och Pension för Företagare i Danmark. Bland hans uppdrag kan
nämnas tex. det som gäst föreläsare vid Danmarks tekniske Højskole och publiceringar i byggmedia rörande
byggtekniska frågor omkring byggandets problemställningar samt om små och mellanstora verksamheters existens
berättigande. Niels har även tilldelats danska hederstecknet Ridderkorset af Dannebrogordenen.
Det är valberedningens förhoppning att Niels aktivt skall bidra och komplettera den byggtekniska erfarenheten och
med goda insikter stödja den fortsatta projekteringen av Amhult Centrum, etapp II.
Eigil Jakobsen, styrelseordförande:
”Jag är övertygad om att vi med Niels som ny ledamot, tillsammans kan verka för att ta Amhult 2 vidare. 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. Styrelsen har med detta tillskott breddat sitt kunnande och kommer fortsatt
att verka för sunda projekt i Amhult 2 AB”.
Niels Techen äger 5000 aktier i Amhult 2 AB (publ). Han föreslås i egenskap av oberoende ledamot.
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eller Amhult 2:s webbplats www.amhult2.se.
Amhult 2 AB är ett fastighetsbolag som prospekterar 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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