
 
 

 

Pressmeddelande 9 juni 2016 
 

 

Victoria Park emitterar företagsobligationer om 600 miljoner kronor 
 

Victoria Park AB (publ) (”Victoria Park” eller ”Bolaget”) har beslutat att emittera icke säkerställda 

företagsobligationer om 600 miljoner kronor på den nordiska marknaden. Obligationerna har en 

löptid om 4 år och Bolaget avser att ansöka om upptagande av obligationerna till handel på 

Nasdaq Stockholm. 

 

Obligationsemissionen möttes av ett mycket stort intresse och tecknades framförallt av 

institutionella investerare. Obligationerna emitteras under en total ram om 1 miljard kronor och 

kommer att löpa på 4 år med en rörlig ränta om Stibor 3m + 4,50%. Emissionsdatum planeras till den 

17 juni 2016. Emissionslikviden avses användas i Bolagets löpande verksamhet, inklusive förvärv och 

värdehöjande investeringar i befintligt bestånd.  

 

Carnegie Investment Bank AB och Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial har agerat finansiella 

rådgivare och Gernandt & Danielsson Advokatbyrå och Fredersen Advokatbyrå har agerat legala 

rådgivare i samband med obligationsemissionen. 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta 

VD Peter Strand, 070 588 16 61, peter.strand@victoriapark.se  

Ekonomi- och finanschef Andreas Morfiadakis, 076 133 16 61, andreas.morfiadakis@victoriapark.se 
 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Victoria Park AB (publ) ska offentliggöra i enlighet med 

lagen om värdepappersmarknaden eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för 

offentliggörande den 9 juni 2016 kl. 08.00. 

 

Victoria Park AB (publ) är ett börsnoterat fastighetsbolag, inriktat på bostadsfastigheter, med affärsområdena förvaltningsfastigheter och 

livsstilsboende. Med ett långsiktigt förvaltningsarbete och socialt ansvarstagande för ett tryggare boende ska Victoria Park skapa och 

förädla värden i en växande fastighetsportfölj på tillväxtorter i landet.  

 Victoria Parks fastighetsbestånd uppgår till 767 000 kvadratmeter, fördelat på 691 000 kvadratmeter bostäder och 76 000 kvadratmeter 

kommersiella lokaler, till ett marknadsvärde om 7,9 miljarder kronor. 

Victoria Park-aktierna är noterade på Nasdaq Stockholm Mid Cap. 

 

Victoria Park AB (publ) 

Box 2, 201 20 Malmö 

Tel 040-16 74 40 

Org nr 556695-0738, Säte Malmö 

www.victoriapark.se/bolaget 


