
 
 

 
 
Pressmeddelande 29 januari 2014 

 

 

Kommuniké från Victoria Parks extra bolagsstämma 
 

Victoria Park AB (publ) avhöll den 29 januari 2014 extra bolagsstämma. Stämman beslutade 
om en ändring av bolagsordningen innebärande att gränserna för bolagets aktiekapital ökades 
från lägst 9 375 000 kronor och högst 37 500 000 kronor till lägst 15 625 000 kronor och högst 
62 500 000 kronor samt att gränserna för antal aktier ökades från lägst 30 000 000 och högst 
120 000 000 miljoner till lägst 50 000 000 och högst 200 000 000 aktier.  
 
Vidare beslutade stämman om ett bemyndigande för styrelsen att före årsstämman i år ge ut 
nya aktier med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Bemyndigandet ger 
styrelsen rätt att besluta om nyemission av stamaktier och/eller preferensaktier, med betalning 
kontant, genom kvittning eller med apportegendom eller i annat fall med villkor enligt 2 kap. 5 § 
aktiebolagslagen. Antalet aktier som ska kunna ges ut med stöd av bemyndigandet ska vara 
begränsat på så sätt att aktiekapitalet högst ska kunna öka med 12 000 000 kronor. 
 

 
Malmö den 29 januari 2014 

 
Victoria Park AB (publ) 

Styrelsen 
 
 

 
 
 
 

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 29 januari 2014 kl 10.30. 
 
 

V                                                                                                                              - 
fastigheter. Bolaget har utvecklat livsstilsb                                                                                 
                                                                                                                                   
                                                                    19 t                              .  

Med bolagets bostadsfastighetsförvärv den 19 december 2013 om ca 105 tkvm med tillträde den 30 april 2014, ökar Victoria Parks 
uthyrbara area till ca 366 tkvm, fördelat på ca 344 tkvm bostäder (4 574 lägenheter), och ca 22 tkvm kommersiella lokaler. Därtill 
äger bolaget byggrätter motsvarande ca 19 tkvm BTA vid Limhamns kalkbrott i Malmö. 
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