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VIKTIG INFORMATION
Detta Tilläggsprospekt (som detta definieras nedan), Prospektet (som detta definieras nedan) och övrig information relaterad till 
Erbjudandet (som detta definieras nedan) har upprättats av Victoria Park (som detta definieras nedan).

Ingen åtgärd har vidtagits, eller kommer att vidtas, av Victoria Park för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i någon annan juris-
diktion än Sverige. Tilläggsprospektet utgör varken ett erbjudande att överlåta eller en inbjudan avseende ett erbjudande att förvärva 
andra värdepapper än de som omfattas av Prospektet (”Värdepapperen”). Erbjudandet att förvärva eller teckna Värdepapper gäller 
inte personer som är bosatta eller har en registrerad adress i USA, Australien, Hongkong, Kanada, Japan, Schweiz, Singapore, 
 Sydafrika eller Nya Zeeland.

Erbjudandet riktar sig inte heller till sådana personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt eller registrerings- eller andra 
åtgärder än de som följer av svensk rätt. Följaktligen får varken Tilläggsprospektet, Prospektet, marknadsföringsmaterial eller övrigt 
till Erbjudandet hänförligt material distribueras eller publiceras i någon jurisdiktion om inte detta sker i enlighet med gällande lagar 
och regler. Envar som kan komma att inneha detta Tilläggsprospekt är skyldig att informera sig om och följa nämnda restriktioner och 
särskilt att inte publicera eller distribuera Tilläggsprospektet i strid med tillämpliga lagar och regler. Varje handlande i strid med 
nämnda restriktioner kan utgöra brott mot tillämplig värdepappersrättslig reglering. Som ett villkor för att få teckna aktier enligt Erbju-
dandet kommer varje person som tecknar aktier att anses ha gjort eller, i vissa fall, bli ombedd att göra vissa utfästelser vilka Victoria 
Park och Swedbank AB (publ) (”Swedbank”) kommer att förlita sig på.

Offentliggörande av detta Tilläggsprospekt innebär inte att informationen häri är aktuell och uppdaterad vid någon annan tidpunkt 
än per datumet för detta Tilläggsprospekt, att ingen förändring har skett avseende Victoria Parks (som detta definieras nedan) verk-
samhet, eller att informationen i detta Tilläggsprospekt är korrekt vid något senare datum än per datumet för detta Tilläggsprospekt. 
En investering i värdepapper inbegriper risker, se avsnittet Riskfaktorer i Prospektet. När investerare fattar investeringsbeslut måste 
de göra oberoende bedömningar av legala, skattemässiga, affärsmässiga, finansiella och övriga konsekvenser som förvärv/teckning 
av Värdepapperen innebär och förlita sig på egna undersökningar, analyser och utredningar av Victoria Park och av villkoren för Erbju-
dandet. Varje investerare bör, innan teckning/förvärv av Värdepapper sker, konsultera sina egna rådgivare. Swedbank företräder 
 Victoria Park och ingen annan i samband med Erbjudandet. Swedbank ansvarar inte gentemot någon annan än Victoria Park för till-
handahållandet av det skydd som erbjuds dess klienter eller för tillhandahållande av rådgivning i samband med Erbjudandet eller 
något annat ärende till vilket hänvisning görs i detta Tilläggsprospekt. 

Swedbank åtar sig inget ansvar och lämnar ingen utfästelse eller garanti, varken uttryckligen eller underförstådd, avseende inne-
hållet i detta Tilläggsprospekt, inklusive dess riktighet, fullständighet eller verifiering eller för något annat uttalande som gjorts eller 
avsetts att göras av Swedbank, eller å dess vägnar, i relation till Victoria Park, Värdepapperen eller Erbjudandet, och inget i detta Till-
läggsprospekt är, eller ska förlitas på som, ett löfte eller en utfästelse i detta avseende, varken avseende det förflutna eller framtiden. 
I enlighet härmed frånsäger sig Swedbank i den fullaste mån det är tillåtet enligt lag allt ansvar som Swedbank annars skulle ha vad 
avser detta Tilläggsprospekt eller något sådant uttalande som avses ovan. Detta Tilläggsprospekt har godkänts och registrerats av 
Finansinspektionen i enlighet med bestämmelserna i 2 kap. 34 § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Godkän-
nande och registrering innebär inte att Finansinspektionen garanterar att sakuppgifterna i Tilläggsprospektet är riktiga eller fullstän-
diga.

Tvist rörande eller med anledning av Erbjudandet, innehållet i detta Tilläggsprospekt eller därmed sammanhängande rättsförhål-
landen ska avgöras exklusivt enligt svensk lag och av svensk domstol varvid Stockholms tingsrätt ska utgöra första instans. Tilläggs-
prospektet finns tillgängligt på Victoria Parks webbplats, www.victoriapark.se, Swedbanks webbplats, www.swedbank.se, och på 
Finansinspektionens webbplats, www.fi.se. Informationen på Victoria Parks webbplats är inte införlivad i detta Tilläggsprospekt och 
utgör inte en del av detta Tilläggsprospekt, i vidare mån än som framgår av Prospektet.

Detta Tilläggsprospekt kan innehålla framtidsinriktade uttalanden som återspeglar Victoria Parks aktuella syn på framtida händel-
ser samt finansiell, operativ och övrig utveckling. Dessa framtidsinriktade uttalanden gäller endast per datumet för Tilläggsprospek-
tet. Victoria Park gör ingen utfästelse om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framtidsinriktade uttalanden till följd av 
ny information, framtida händelser eller dylikt. Även om Victoria Park anser att förväntningarna som beskrivs i sådana framtidsinrik-
tade uttalanden är rimliga, finns det ingen garanti för att dessa framtidsinriktade uttalanden förverkligas eller visar sig vara korrekta. 
Följaktligen bör presumtiva investerare inte lägga otillbörlig vikt vid dessa och andra framtidsinriktade uttalanden. 
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Victoria Park AB (publ) (”Victoria Park”) offentliggjorde den 25 juni 2013 en nyemission av preferens-
aktier och stamaktier omfattande högst 1 200 000 preferensaktier och högst 6 700 000 stamaktier, vilken 
vid full teckning skulle tillföra Victoria Park totalt cirka 350 Mkr före emissionskostnader, varav cirka 300 
Mkr genom emission av preferensaktier och cirka 50 Mkr genom emission av stamaktier (”Erbjudandet”). 
 Styrelsen förbehöll sig samtidigt rätten att inom Erbjudandet fatta beslut om att emittera högst 3 300 000 
ytterligare stamaktier (det vill säga totalt högst 10 000 000 stamaktier) innebärande att Victoria Park 
 kunde tillföras ytterligare cirka 25 Mkr.

Detta tilläggsprospekt (”Tilläggsprospektet”) har upprättats med anledning av att Victoria Park den 
8 juli 2013 har offentliggjort att styrelsen för Victoria Park har beslutat, med stöd av bemyndigande från 
extra bolagsstämma den 24 juni 2013, att emittera ytterligare högst 6 800 000 stam aktier, vilket innebär 
att Victoria Park utökar stamaktieemissionen till högst 13 500 000 stamaktier, motsvarande totalt cirka 
100 Mkr. De ytterligare stamaktierna avser nyutgivna aktier. Motivet för utökningen av Erbjudandet är att 
efterfrågan i stamaktieemissionen varit stor och att investerare bedöms uppskatta en större andel stam-
aktier i Erbjudandet vilket således bedöms öka möjligheten till ett framgångsrikt utfall. Emissionslikviden i 
Erbjudandet kommer att, i enlighet med vad som beskrivs i Prospektet (som detta definieras nedan), använ-
das för att finansiera det förvärv av fastigheter i Linköping och Markaryd som beskrivs i Prospektet samt 
för att stärka Victoria Parks finansiella ställning, genom att kassabehållningen stärks. Även den ytterligare 
emissionslikvid som kan komma att erhållas i och med det utökade Erbjudandet kommer att användas för 
att stärka Victoria Parks finansiella ställning, genom att kassabehållningen stärks. Pressmeddelandet i 
anledning av detta inkluderas i sin helhet i Tilläggsprospektet. 

Tilläggsprospektet utgör ett tillägg till det av Victoria Park upprättade prospektet som  godkändes och 
registrerades av Finansinspektionen den 25 juni 2013 (Finansinspektionens diarienummer 13-6284) med 
anledning av Erbjudandet (”Prospektet”). Prospektet offentliggjordes den 25 juni 2013 på Victoria Parks 
hemsida, www.victoriapark.se, och på Swedbanks hemsida, www.swedbank.se/prospekt.

Genom att antalet aktier i Erbjudandet ökas påverkas punkterna B.11, E.1, E.2a, E.3 och E.6 i sam-
manfattningen i Prospektet. Ändringarna i dessa punkter i sammanfattningen består i att den totala emis-
sionslikviden efter ökningen är högst 401 250 000 kronor (mot tidigare högst 350 250 000 kronor, med 
möjlighet för styrelsen att utöka Erbjudandet till sammanlagt högst 375 000 000 kronor), att totalt högst 
13 500 000 stamakter emitteras (mot tidigare högst 6 700 000 stamaktier, med möjlighet för styrelsen att 
utöka Erbjudandet till sammanlagt högst 10 000 000 stamaktier) samt att utspädningen genom Erbjudan-
det uppgår till högst 39,6 procent av kapitalet och högst 36,7 procent av rösterna (mot tidigare högst 
21,3 procent av kapitalet och högst 18,4 procent av rösterna eller, om styrelsen utnyttjade möjligheten att 
emittera 10 000 000 stamaktier, högst 30,2 procent av kapitalet och högst 27,3 procent av rösterna). 

Tilläggsprospektet godkändes och registrerades av Finansinspektionen den 15 juli 2013 (Finansinspek-
tionens diarienummer 13-7648) i enlighet med bestämmelserna i 2 kap. 34§ lagen (1991:980) om handel 
med finansiella instrument, samt offentliggjordes den 15 juli 2013 på ovan nämnda hemsidor. Tilläggs-
prospektet ska läsas tillsammans med och utgör en integrerad del av  Prospektet i alla avseenden.

Investerare som gjort anmälan eller på annat sätt samtyckt till köp eller teckning av de värdepapper 
som omfattas av Erbjudandet, före offentliggörandet av Tilläggsprospektet, har enligt lagen (1991:980) om 
handel med finansiella instrument rätt att återkalla sin anmälan eller sitt samtycke till och med den 17 juli 
2013 (det vill säga inom två arbetsdagar från offentliggörandet av Tilläggsprospektet). Återkallelse ska ske 
skriftligen till Swedbank, Emissioner E676, 105 34 Stockholm. Investerare som tecknat genom förvaltare 
ska kontakta sin förvaltare gällande återkallelse. Teckning som ej återkallas kommer förbli bindande och 
om tecknare önskar kvartstå som tecknare av aktier behöver denne ej vidta några åtgärder.

För fullständiga villkor och övrig information om Erbjudandet hänvisas till Prospektet som, 
 till sam mans med Tilläggsprospektet, hålls tillgängligt på ovan nämnda hemsidor. 

Tillägg till prospekt 
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EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, 
KANADA, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NYA ZEELAND ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION 

DÄR DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG.  
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Victoria Park utökar stamaktieemissionen till cirka 100 Mkr 

Victoria Park AB (publ) (”Victoria Park”) offentliggjorde den 25 juni 2013 en nyemission av preferensaktier 
och stamaktier omfattande högst 1 200 000 preferensaktier och högst 6 700 000 stamaktier, vilken vid full 
teckning skulle tillföra Victoria Park totalt cirka 350 Mkr före emissionskostnader, varav cirka 300 Mkr genom 
emission av preferensaktier och cirka 50 Mkr genom emission av stamaktier. Styrelsen förbehöll sig samtidigt 
rätten att inom erbjudandet fatta beslut om att emittera högst 3 300 000 ytterligare stamaktier (det vill säga 
totalt högst 10 000 000 stamaktier) innebärande att Victoria Park kunde tillföras ytterligare cirka 25 Mkr. 
 
Efterfrågan i stamaktieemissionen har varit stor och styrelsen för Victoria Park har därför beslutat, med stöd 
av bemyndigande från extra bolagsstämma den 24 juni 2013, att utöka stamaktieemissionen till högst 
13 500 000 stamaktier, motsvarande totalt cirka 100 Mkr, inklusive ovan nämnda förbehåll om utökning av 
antalet stamaktier i nyemissionen. Villkoren i nyemissionen är i övrigt oförändrade. 
 
Erbjudandet omfattar således högst 1 200 000 preferensaktier och högst 13 500 000 stamaktier till en 
teckningskurs om 250,00 kronor per preferensaktie och 7,50 kronor per stamaktie. Vid full teckning tillför 
nyemissionen Victoria Park totalt 401 250 000 kronor före emissionskostnader och bolagets aktiekapital ökar 
med 4 593 750 kronor. Antalet röster i bolaget ökar med högst 36,7 procent.  
 
Anmälan om teckning av preferensaktier och stamaktier ska ske under perioden 26 juni till 16 juli 2013 på 
särskild anmälningssedel.  
 
Ett tillägg till det prospekt som godkändes och registrerades av Finansinspektionen den 25 juni 2013 med 
anledning av erbjudandet förväntas godkännas inom kort och kommer då att finnas tillgängligt på Victoria 
Parks webbplats www.victoriapark.se samt på Swedbanks webbplats www.swedbank.se/prospekt. 
 
Malmö den 8 juli 2013 
 
Victoria Park AB (publ) 
Styrelsen 
 
För ytterligare information, vänligen kontakta:  
Victoria Park AB, Greg Dingizian (VD), telefon 0733-98 40 00, greg.dingizian@victoriapark.se 
 
 
Kort om Victoria Park 
Victoria Park AB (publ) är ett fastighetsbolag med affärsområden för utveckling av livsstilsboende och förvaltningsfastigheter.  
Bolaget har utvecklat livsstilsboendet Victoria Park för människor som vill kombinera ett bekvämt boende med ett socialt och aktivt liv. Sveriges 
första Victoria Park har byggts vid Limhamns kalkbrott i Malmö.  
Bolagets fastighetsbestånd uppgår till cirka 85 000 kvm fördelat på ca 79 000 kvm bostäder och ca 6 000 kvm kommersiella lokaler i Malmö. 
Därtill äger bolaget byggrätter motsvarande cirka 19 000 kvm/BTA vid Limhamns kalkbrott i Malmö.  
Victoria Park noterades på NASDAQ OMX First North den 14 november 2007 och handlas under beteckningen VICP. Aktiens ISIN-kod är 
SE0002216713. Certified Adviser för bolaget är Mangold Fondkommission AB, www.mangold.se. 
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EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, 
KANADA, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NYA ZEELAND ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR 

DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG.  

 
 

Victoria Park AB (publ) 
Box 300 50, 200 61 Limhamn 
Tel 040-16 74 40 
Org nr 556695-0738 Säte Limhamn 
www.victoriapark.se/bolaget 
 
 
Informationen lämnades för offentliggörande den 8 juli 2013 kl 9.00. 
 
Viktig information 
Informationen i detta pressmeddelande är inte avsedd att offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i USA, Australien, 
Hongkong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller Nya Zeeland. Distribution av detta pressmeddelande kan vara förbjudet i vissa 
övriga jurisdiktioner. Informationen i detta pressmeddelande ska inte utgöra ett erbjudande om att sälja eller en uppmaning om att köpa några 
värdepapper i Victoria Park i någon jurisdiktion. Detta pressmeddelande varken utgör eller kommer att utgöra en del av ett erbjudande eller en 
uppmaning om att köpa eller teckna värdepapper i USA. Värdepapper omnämnda häri får inte erbjudas eller säljas i USA utan registrering eller 
ett undantag från registrering i enlighet med den amerikanska Securities Act of 1933 i dess aktuella lydelse (”Securities Act”). Victoria Park 
avser inte att registrera någon del av erbjudandet av värdepapper i USA eller genomföra ett erbjudande av värdepapper till allmänheten i USA. 
Kopior av detta offentliggörande distribueras eller skickas inte och får inte distribueras eller skickas till USA, Australien, Hongkong, Japan, 
Kanada, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller Nya Zeeland.  

Detta dokument har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet. Detta dokument är ett pressmeddelande och inte ett prospekt och 
investerare ska inte teckna eller köpa värdepapper som avses i detta dokument förutom på grundval av den information som finns i det 
prospekt som upprättats och offentliggjorts av Victoria Park och det tillägg till prospektet som förväntas godkännas av Finansinspektionen inom 
kort. 

Victoria Park har inte beslutat och kommer inte besluta att erbjuda aktier eller rätter till allmänheten i någon medlemsstat inom det 
Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet, med undantag för Sverige och annan jurisdiktion dit erbjudandet av aktier eller rätter kan komma 
att passporteras. Inom sådana medlemsstater inom det Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet, förutom Sverige (och andra jurisdiktioner 
dit erbjudandet av aktier eller rätter kan komma att passporteras), som har implementerat prospektdirektivet (en ”Relevant Medlemsstat”) har 
ingen åtgärd per detta datum vidtagits för att rikta ett erbjudande av aktier eller rätter till allmänheten som kräver att ett prospekt publiceras i 
någon Relevant Medlemsstat. Som en konsekvens härav får aktierna eller rätterna endast erbjudas i en Relevant Medlemsstat (a) till 
kvalificerade investerare (enligt definition i prospektdirektivet eller tillämplig lagstiftning), eller (b) i något annat hänseende som inte kräver att 
Victoria Park publicerar ett prospekt i enlighet med Artikel 3(2) i prospektdirektivet. Vid tillämpning härav ska uttrycket ”ett erbjudande av aktier 
eller rätter till allmänheten” i någon Relevant Medlemsstat innebära kommunikation, i någon form, av tillräcklig information om villkoren för 
erbjudandet och de aktier eller rätter som erbjuds för att en investerare ska kunna besluta om att köpa värdepapper, såsom detta kan variera i 
sådan Relevant Medlemsstat till följd av implementeringen av prospektdirektivet i sådan medlemsstat och med uttrycket ”prospektdirektivet” 
menas Direktiv 2003/71/EG inkluderande samtliga implementeringsåtgärder i respektive Relevant Medlemsstat. 

Swedbank Corporate Finance företräder Victoria Park och ingen annan i samband med nyemissionen och kommer inte att vara ansvarigt 
gentemot någon annan än Victoria Park för tillhandahållandet av skydd som erbjudits till dess klienter eller för tillhandahållandet av rådgivning i 
samband med nyemissionen och/eller något annat ärende till vilket hänvisning görs i detta offentliggörande.  

Swedbank Corporate Finance åtar sig inget ansvar och lämnar ingen utfästelse eller garanti, varken uttryckligen eller underförstått, 
avseende innehållet i detta offentliggörande, inklusive dess riktighet, dess fullständighet eller verifiering eller för något annat uttalande som 
gjorts eller avsetts att göras av Swedbank Corporate Finance, eller å Swedbank Corporate Finances vägnar, i samband med Victoria Park, de 
nya aktierna och nyemissionen, och inget i detta offentliggörande är, eller ska förlitas till som, ett löfte eller en utfästelse i detta avseende, 
oavsett vad avser det förflutna eller framtiden. I enlighet härmed frånsäger sig Swedbank Corporate Finance i den fullaste mån det är tillåtet 
enligt lag allt ansvar oavsett om det hänför sig till skadestånd, avtal eller något annat förhållande som Swedbank Corporate Finance annars 
skulle ha vad avser detta offentliggörande eller något sådant uttalande.   

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som återspeglar ledningens aktuella syn på framtida händelser samt möjlig 
finansiell utveckling. Även om Victoria Park anser att förväntningarna som beskrivs i sådana uttalanden är rimliga finns det ingen garanti för att 
dessa framåtriktade uttalanden visar sig vara korrekta. Således kan utgången skilja sig markant från det som anges i framåtriktade uttalanden 
som en konsekvens av olika faktorer. 
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victoria park ab (publ) org nr 556695-0738

Krossverksgatan 7b Box 300 50 200 61 Limhamn

Tfn 040 16 74 40 Fax 040 16 74 41 info@victoriapark.se www.victoriapark.se


