Pressmeddelande 15/13
2013-10-10

Amhult2: Amhult 2:s nyemission övertecknad med 30%.
I tisdags stängde nyemissionen i Amhult 2 AB (publ). När styrelsen summerat utfallet av emissionen kan
det konstateras att emissionen uppgående till ca 26 miljoner kronor övertecknades med 30 procent. Erbjudandet omfattade högst 1.311.200 B-aktier till en teckningskurs om 20 kronor per aktie. Teckning
gjordes till stora delar av befintliga aktieägare, men även en hel del nya investerare deltog i emissionen.
För att i möjligaste mån tillgodose att alla intressenter i emissionen ska få tilldelning har en investerare
lyfts ur emissionen, men till vilken styrelsen med stöd av emissionsbemyndigandet från årsstämman den
27 juni 2013 beslutat att göra en riktad nyemission på motsvarande villkor. Amhult 2 AB:s huvudägare
Tipp Fastighets AB har även beslutat att avstå delar av sitt teckningsåtagande till förmån för nya
investerare i Bolaget. Genom dessa åtgärder kommer alla tecknare erhålla den tilldelning som de tecknat i
emissionen.
Genom emissionen har finansieringen för de närmaste två åren tryggats. Ytterligare kapitalanskaffning
kan komma att genomföras i senare skede av utbyggnaden av området.
Eigil Jakobsen, styrelseordförande:
”Det är glädjande att intresset för Amhult 2:s B-aktie har varit stort både från våra befintliga aktieägare
och nytillkomna aktieägare. Styrelsen arbetar nu med strategin för en fortsatt byggnation av Amhult
Centrum, etapp II och emissionen stödjer oss i finansieringen av detta arbete”.
Efter emissionen kommer det totala antalet registrerade aktier Amhult 2 uppgå till 5.958.600 aktier, varav
2.025.000 aktier av serie A och 3.933.600 aktier av serie B.
Amhult 2 AB (publ)
För ytterligare information kontakta VD Maria Nord Johannesson, 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 i Torslanda med en total
byggrätt om 75 650 m2, varav 28 900 m2 bostäder, 33 400 m2 handel och kontor samt 13 350 m2
parkering, 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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