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Amhult 2 firade 10 år som noterat bolag på AktieTorget den 16 maj
Amhult 2 grundat i november 2004 firade den 16 maj 2015, 10 år som noterat bolag på
AktieTorget, där bolaget var det 55 bolaget att noteras på listan och var nummer 3 av totalt 21
bolag som noterades detta år.
Bolaget drev 2005 detaljplanearbete i Amhult Centrum, Torslanda tillsammans med Göteborgs Stad.
Under de år detaljplanearbetet i Amhult Centrum pågick genomfördes bland annat en produktion av
bostadsrättsföreningen Flygledaren som genererade ett bra resultat.
Efter laga kraft vunnen plan 2012 inleddes produktionen av det första bostadskvarteret med 52 lägenheter
i Amhult Centrum vilket stod färdigställd juli 2014. Juni 2014 påbörjades produktionen av ett handelskvarter med bland annat Willys och Friskis & Svettis som hyresgäster, detta kvarter beräknas färdigt till
årsskiftet 2015/2016. I maj 2015 tecknades entreprenadavtal om produktion av ett bostadskvarter med 53
lägenheter och ett handelskvarter med bland annat Burger King som hyresgäst.
”Det är glädjande att Amhult 2 varit kund på AktieTorget under 10 år och att vi kunnat vara en bra
leverantör under hela resan. Syftet med vår verksamhet är att bolag, likt Amhult 2, ska kunna få bättre
tillgång till publik kapitalanskaffning genom en notering och därigenom få bättre förutsättningar att växa
och utvecklas” säger Peter Gönczi vd AktieTorget
Bolaget har från introduktionskursen 20 kronor 2005 gått från ett börsvärde på 82 948 000 kronor till ett
börsvärde maj 2015 på ca 369 516 000 kronor med en kurs på ca 60 kronor.
”Det var strongt av Amhult 2 att genomföra börsintroduktionen och sedan målmedvetet driva bolaget
framåt. Amhult 2 har vågat vara ett företag som tar nödvändiga och ansvarsfulla steg och bryter ny
mark. Vi är stolta över att under dessa 10 år har skapat goda värden åt våra aktieägare” säger Eigil
Jakobsen, styrelseordförande i Amhult 2.
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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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