Nyhetsbrev nr 03-2015

Månadsrapport mars 2015
Redan mars månad och vi går mot vår där byggnationen av kvarter Radarflyget, vårt handelshus
med Willys och Friskis & Svettis fortlöper planenligt. Stommontage pågår och ni kan på
bilderna även se att WästBygg har påbörjat stomme för plan 2.
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Under månaden har vi påbörjat arbete inför bolagets årsstämma och den 10 mars publicerades
kallelse där aktieägarna i Amhult 2 AB kallas till årsstämma tisdagen den 14 april 2015 kl.
14.00 på Kulturhuset Vingen, konferenslokal Tärnan, Amhults Torg 7, 423 37 Torslanda.
Aktieägare skall för att få delta i årsstämman: dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB
förda aktieboken onsdagen den 8 april 2015, dels anmäla sitt deltagande till Bolaget senast
onsdagen den 8 april kl. 12.00 enligt något av följande alternativ; per post på adress Amhult 2
AB, Flygledarevägen 3A, 423 37 Torslanda, per e-mail på adress catharina@amhult2.se, per
telefon 031-92 38 35 eller per telefax 031-92 21 88. Vid anmälan bör uppges namn,
personnr./organisationsnr. samt registrerat aktieinnehav, dels anmäla antalet biträden (högst
två) aktieägaren avser medföra till årsstämman på sätt som föreskrivs i föregående stycke.
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 8 april 2015 genom
förvaltarens försorg tillfälligt låta inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB
för att få rätt att delta i årsstämman.
Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda skriftlig daterad fullmakt för ombudet.
Fullmakten bör i god tid före stämman insändas till Bolaget under ovanstående adress. Om
fullmakten utfärdats av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis för den
juridiska personen bifogas.
Den fullständiga kallelsen finns att hämta på bolagets hemsida www.amhult2.se
Den 23 mars publicerades årsredovisning för 2014. Denna finns nu att ladda ner på vår hemsida
eller om ni kontaktar Catharina Tengwall på mail: catharina@amhult2.se eller per telefon 03192 38 35 så sänder vi den till Er per post om Ni så önskar.
Slutligen under mars månad har det pågått fortsatta förhandlingar med entreprenör avseende
totalentreprenad kvarter Signalflyget och Stridsflyget. Vi hoppas kunna slutföra dessa under
april månad.
Till nästa månad, på återhörande.

Maria Nord Johannesson
VD

