
 
 

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 livsstilsboende har byggts vid Limhamns kalkbrott i Malmö. 
 
Bolagets fastighetsportfölj uppgår till ca 261 000 kvm fördelat på ca 243 000 kvm bostäder och ca 18 000 kvm kommersiella 
lokaler. Därtill äger bolaget byggrätter motsvarande cirka 19 000 kvm BTA vid Limhamns kalkbrott i Malmö.  
 
Med ett långsiktigt och aktivt förvaltningsarbete och en social dimension ska Victoria Park skapa och förädla värden i en 
växande bostadsfastighetsportfölj i södra och mellersta Sverige. 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. 
 
Victoria Park AB (publ) 
Box 300 50,  
200 61 Limhamn 
Tel 040-16 74 40 
Org nr 55 66 95-0738 
Säte Malmö 
www.victoriapark.se 

 
Pressmeddelande 21 augusti 2013 
 
 

Peter Strand ny VD och Greg Dingizian arbetande vice 
ordförande för Victoria Park AB (publ) 
 
 
Victoria Park har under 2013 framgångsrikt lyckats etablerat sig som en betydande aktör på 
bostadsmarknaden i södra Sverige. Med ett långsiktigt förvaltningsarbete med sociala ambitioner är 
målsättningen att skapa värden i en växande bostadsfastighetsportfölj. 
 
För att förstärka organisationen i detta arbete har styrelsen anställt Peter Strand till ny VD för Victoria 
Park AB (publ). Han lämnar därmed motsvarande befattning på det börsnoterade fastighetsbolaget 
Tribona AB (publ). Peter, som är 42 år och civilingenjör inom Väg- och vatten, har tidigare varit VD för 
Victoria Park AB (publ) och Annehem Fastigheter AB (publ). Han har dessutom lång erfarenhet från 
fastighetsbranschen i Sverige genom bland annat anställningar, Akelius Fastigheter samt Drott kontor.  
Peter tillträder befattningen senast den 20 februari 2014. 
 
Nuvarande VD, Greg Dingizian kommer att utses till vice arbetande styrelseordförande när  
Peter Strand tillträtt VD befattningen. Greg kommer att tillsammans med VD ägna sig åt kommande 
förvärv och kapitalanskaffning. Han kommer vidare att arbeta med samhälls- och myndighetskontakter 
i samband med utvecklingsarbete i vår fastighetsportfölj. 
 
 

Victoria Park AB (publ) 
Styrelsen 

 
 
För ytterligare information, vänligen kontakta:  
Bo Forsén, styrelseordförande Victoria Park AB (publ)  
Mobil: +46 70 632 86 50 

 
 
 


