Nyhetsbrev nr 09-2016

Månadsrapport september 2016

Under september månad har arbete inletts
med de intervju och informationsmöten
som äger rum inför tillsättning av
lägenheterna i hus N. Som tidigare
rapporteras kommer det här arbetet att pågå
under hela hösten.
Inom kort kommer ställning och täckning
att tas bort från huset och man kan då mera
klart se hur kvarteret kommer att gestalta
sig.

Utsikt mot Kv. Signalflyget 1 och flygtornet
i slutet av september 2016.
Den stora nyheten och kommande arbete för
bolaget är främst att vi den 30 september
publicerade
pressmeddelande
där
aktieägarna i Amhult 2 AB (publ) kallas till
extra bolagsstämma måndagen den 24
oktober 2016 kl. 13.00 på adress Amhult 2
AB, Postflyget 7, 423 37 Torslanda. Förslag
till dagordning enlig nedan:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Stämmans öppnande
Val av ordförande vid stämman
Upprättande och godkännande av
röstlängd
Godkännande av dagordningen
Val av en eller två justeringsmän
Prövning av om stämman blivit
behörigen sammankallad
Val av ny styrelseledamot
Val av revisionsbolag samt
huvudansvarig revisor
Beslut om bemyndigande för
styrelsen att fatta beslut om
nyemissioner.

Punkt 7
Aktieägare som representerar mer än 85
procent av rösterna i bolaget har föreslagit
att Göran Evaldsson ska väljas till
styrelseledamot intill dess att nästa
årsstämma har avhållits.
Punkt 8
Styrelsen föreslår att bolagstämman
entledigar auktoriserade revisorn Peter
Eriksson från sitt uppdrag som revisor i
bolaget. Styrelsen föreslår vidare att
bolagsstämman för tiden intill slutet av
nästa årsstämma väljer BDO Göteborg AB
till revisionsbolag samt till huvudansvarig
revisor väljer auktoriserade revisorn Peter
Eriksson.
Punkt 9
Styrelsen föreslår att bolagsstämman
bemyndigar styrelsen att, för tiden intill
nästa årsstämma, fatta beslut om
nyemission, vid ett eller flera tillfällen, av
aktier i bolaget. Nyemission skall ske med
företrädesrätt för aktieägarna till de nya
aktierna och betalning skall kunna ske
kontant, genom kvittning eller mot
tillskjutande av apportegendom eller eljest
med villkor. Bemyndigandet omfattar
nyemissioner som sammanlagt kan
innebära att aktiekapitalet ökas med högst
55 114 720 kronor motsvarande totalt högst
688 934 B-aktier. Emissionskursen skall
vara 80 kronor per aktie.
Ni finner den fulla kallelsen samt
pressmeddelande
på
vår
hemsida
www.amhult2.se. Vi ser alla fram emot en
fullmatad höst.
På återhörande.

Maria Nord Loft
VD

