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Pressmeddelande 13 september 2016 

 

Victoria Park utreder förutsättningarna för att genomföra en riktad 
nyemission 

Victoria Park AB (publ) avser att genomföra en riktad kontant nyemission om högst 14 500 000 aktier 
av serie B. Den potentiella emissionslikviden möjliggör en högre takt av standardhöjande 
investeringar samt förtätningsprojekt och värdeskapande förvärv. 

Bolaget har, med stöd av det bemyndigande styrelsen erhöll på årsstämman den 21 april 2016, 
uppdragit åt ABG Sundal Collier och Swedbank att utreda förutsättningarna för en riktad kontant 
nyemission av upp till 14 500 000 aktier av serie B genom ett så kallat ”accelerated book-building”-
förfarande. 

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 som Victoria Park AB ska offentliggöra enligt 
marknadsmissbruksförordningen. Informationen lämnades genom Peter Strands försorg för offentliggörande 
den 13 september 2016 kl. 17.31. 
 
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 drygt 900 000 kvadratmeter, fördelat på drygt 11 400 lägenheter, med ett marknadsvärde om 
cirka 10,3 miljarder kronor. Aktierna i Victoria Park är upptagna till handel på Nasdaq Stockholm Mid Cap.  
 
Victoria Park AB (publ)  
Box 2, 201 20 Malmö  
Tel 040 16 74 40  
Org nr 55 66 95-0738, Säte Malmö  
www.victoriapark.se/bolaget 
 
 
Viktig information 
Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för 
restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller 
distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett 
erbjudande om, eller inbjudan att förvärva eller teckna, några värdepapper i Victoria Park i någon jurisdiktion. 

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva värdepapper i USA. Värdepapperna som 
omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 
eller utan tillämpning av ett undantag från sådan registrering. Kopior av detta meddelande får inte göras i och 
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får inte distribueras eller skickas till USA, Kanada, Australien, Sydafrika, Japan, Hongkong, Schweiz, Singapore 
eller Nya Zeeland eller någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle vara 
olaglig. 

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i Direktiv 2003/71/EG, såsom ändrat genom 
Direktiv 2010/73/EU (detta direktiv, tillsammans med gällande implementeringsåtgärder till detta direktiv i 
respektive medlemsstat benämns ”Prospektdirektivet”). Victoria Park har inte auktoriserat något erbjudande 
till allmänheten av aktier eller rättigheter i någon medlemsstat i Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet 
och inget prospekt har tagits fram eller kommer att tas fram i samband med den riktade nyemissionen.  

 


