
 
 

 

 
 
Pressmeddelande 30 september 2013 

 

 

Kommuniké från Victoria Parks extra bolagsstämma 
 

Victoria Park AB (publ) avhöll den 30 september 2013 extra bolagsstämma, som beslutade om 
emission av teckningsoptioner. Incitamentsprogrammet innebär att bolaget ger ut högst  
1 miljon teckningsoptioner med rätt till teckning för tillträdande verkställande direktören  
Peter Strand. Teckningstid för optionerna skall vara 30 september 2013 – 10 oktober 2013. 
Teckningskursen för teckningsoptionerna ska motsvara marknadsmässiga villkor baserat på en 
beräkning enligt den så kallade Black & Scholes-modellen. Teckningsoptionerna ska kunna 
utnyttjas under mars 2016. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en ny stamaktie till 
en teckningskurs motsvarande 150 procent av genomsnittet av den senast betalda kursen för 
bolagets stamaktie på First Norths officiella kurslista varje dag under perioden från och med 
den 13 september 2013 till och med den 27 september 2013. Vid fullt utnyttjande ökar 
aktiekapitalet med 312 500 kronor fördelat på 1 000 000 aktier motsvarande en 
utspädningseffekt om cirka 1,9 procent av antal aktier och röster. Eftersom överlåtelse avses 
ske till marknadsvärde drabbas bolaget inte av några kostnader utöver rent administrativa 
kostnader. 
 
Luciano Astudillo valdes till ny styrelseledamot efter Peter Strand som ställt sin plats till 
förfogande. Stämman beslutade även om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. 

 
 
 

Limhamn den 30 september 2013 
 

Victoria Park AB (publ) 
Styrelsen 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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  
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