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Styrelsens arbete 2016
Under räkenskapsåret hade styrelsen fem protokollförda möten. De 
frågor som har diskuterats är bland annat hyresgästsammansättning, 
byggnationsordning, samt fortlöpande ekonomisk spörsmål. 

Ersättningsutskott
Ersättningskommittén bereder belönings- och ersättningsfrågor och 
föredrar dessa inför övriga medlemmar inför beslut. Amhult 2:s er-
sättningskommitté består av Alf Lindqvist. 

Nomineringskommitté
Nomineringskommittén består av styrelseordförande och Alf Lindqvist 
som har i uppdrag att inför kommande årsstämma bereda och lämna 
förslag på styrelsens sammansättning.

Ersättningar till styrelsen 
Styrelsens arvode beslutas av bolagsstämman. Ersättningar till sty-
relseledamöter som ej är anställda i bolaget, Anders Wengholm har 
utgått med 28 TSEK, till Alf Lindqvist har utgått 66 TSEK och till 
Niels Techen har utgått 47 TSEK och till Göran Evaldsson har utgått 
13 TSEK. Styrelsens ordförande, Eigil Jakobsen, är anställd i bolaget 
och lön har utgått med 322 TSEK. Det finns inget avtal om uppsäg-
ningslön eller avgångsvederlag till VD. Några optionsavtal finns ej i 
bolaget. Revisorsarvode utgår mot löpande räkning.

Revision
BDO Göteborg AB med huvudansvarig revisor Peter Ericsson utför 
revision i Amhult 2. Revisorns arvode utgår enligt löpande räkning för 
räkenskapsåret. Granskning av årsbokslut och årsredovisning görs 
under december-februari. I samband med halvårsrapporten görs även 
en översiktlig granskning.

Årsstämman 2017
Kallelse till ordinarie årsstämma utfärdas tidigast sex och senast fyra 
veckor före stämman. Kallelsen innehåller upplysningar om anmälan 
och om rätt att delta samt rösta i stämman, dagordning med de ären-
den som skall behandlas och information om föreslagen utdelning.
 
Protokoll från stämman tillhandahålls aktieägare som begär så samt 
finns tillgängligt på bolagets hemsida.

Förslag från styrelsen inför 
årstämman 2017
Punkt 9
Aktieägare som representerar 
mer än 83% av bolagets röster 
har föreslagit omval av ordinarie 
ledamöter Alf Lindqvist, Eigil Ja-
kobsen, Niels Techen samt Göran 
Evaldsson.
 Styrelseledamots uppdrag gäl-
ler intill dess att nästa årsstämma 
har avhållits.

Punkt 10
Styrelsen föreslår att arvode 
ska utgå med ett och ett halvt 
basbelopp vardera till styrelse-
ledamöterna Alf Lindqvist, Niels 
Techen och Göran Evaldsson för 
räkenskapsåret 2017. Revisorns 
arvode utgår enligt löpande räk-
ning för räkenskapsåret.


