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Kommuniké från årsstämma i Amhult 2 AB (publ) 
 
Årsstämma har ägt rum i Amhult 2 AB (publ) den 2 april 2019 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 49 542 tkr 
för räkenskapsperioden 2018 (2018.01.01 - 2018.12.31). 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, Niels Techen och Göran Evaldsson. Stämman beslutade att arvode ska utgå med ett och ett halvt 
basbelopp vardera till styrelseledamöterna Alf Lindqvist, Niels Techen och Göran Evaldsson för räkenskaps-
året 2019 samt att revisors arvode ska utgå efter löpande räkning. 

Styrelse och VD beviljades ansvarsfrihet av stämma. 

Utdrag ur VD Maria Nord Lofts tal vid stämman: 
 
2018 har varit ett intensivt år där våra satsningar har genererat fina gett resultat och bådar gott för framtiden. 
Amhult 2 med sin erfarenhet av fastighetsförvaltning och byggnation av både bostäder och lokaler på en av 
landets främsta tillväxtmarknader, Göteborg, erbjuder en god och samlad kompetens som genererar produkter 
som efterfrågas av marknaden. Vår affärsmodell står fast och vi bedömer att vi genom att fortsatta bebygga 
våra fastigheter i väl projekterad fast styrd produktion tillsammans med ett enträget arbete för att utveckla vårt 
bolag och arbeta med nya markförvärv har bolaget goda förutsättningar till lönsam tillväxt, vilket bland annat 
visar sig i att vi har inga vakanser och en uthyrningsgrad om 100%. 
 
Amhult 2 AB (publ) 
Maria Nord Loft 

För ytterligare information kontakta VD Maria Nord Loft, tel. 0709-76 89 97, maria@amhult2.se eller 
styrelseordförande Eigil Jakobsen, tel. 0709-76 89 00, eller eigil@amhult2.se 

För information besök gärna vår hemsida www.amhult2.se 
 

Amhult 2 AB är ett fastighetsbolag som prospekterar 44 000 m2 mark i Amhult, Torslanda, för att bygga ett nytt modernt 
boendeområde med handel i blandad stadsbebyggelse. En av idéerna är att området skall förena stadens och landets fördelar.  


