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Victoria Parks delårsrapport januari – september 2007

• Resultatet före skatt uppgick under perioden till -1,1 Mkr.

• Tecknat avtal med byggkonsultföretaget Rambøll Danmark a/s för att söka mark

för etablering i Danmark.

Väsentliga händelser efter periodens slut

• Den extra bolagsstämman i Annehem den 29 oktober beslutade enhälligt att dela

ut 66,7 procent av samtliga aktier i Victoria Park till Annehems aktieägare, vilket

var villkorat av att övriga 33,3 procent av aktierna var sålda, med företrädesrätt för

aktieägarna i Annehem.

• Bolagsstämman beslutade om emission av 800 000 teckningsoptioner i Victoria Park

till personalen.

• Intresset för Victoria Park i Limhamn är stort. Antalet intresseanmälningar

överstiger 1200.

• Försäljningsstart av den första Victoria Park-enheten i Limhamn inleddes i oktober.

Antalet köpanmälningar uppgår till drygt 90. Totalt säljs 133 lägenheter i första etappen.

• Victoria Park noterades på First North den 14 november 2007.
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VD har ordet
Det känns oerhört stimulerande och meningsfullt att få leda arbetet med att bygga detta bolag och varumärke.
Ytterst är ju min uppgift att öka människors livsglädje genom detta nya sätt att leva och bo, och därigenom
skapa mervärde för aktieägare.

Inom Victoria Park har vi utvecklat ett unikt koncept för livsstilsboende som vi nu är i kraft att realisera
genom att starta exploateringen av bolagets första enhet i Malmö. Vår bedömning är att vi framöver ska
kunna etablera Victoria Park även på andra orter, primärt i Norden men på sikt också i övriga norra Europa.

Livsstilsboende är ett relativt okänt fenomen i såväl Sverige som i norra Europa. Eftersom människor
prioriterar sin tid på andra sätt än tidigare, och dessutom kräver mer bekvämlighet och service i sin närhet,
är förutsättningarna för Victoria Park-konceptet mycket goda. 

Sedan den extra bolagsstämman i Annehem den 29 oktober 2007 beslutade att dela ut 66,7 procent
av aktierna i Victoria Park, är bolaget ett fristående projektutvecklingsbolag med inriktning på utveckling
av livsstilsboende. Beslutet var villkorat av att de resterande 33,3 procenten såldes till allmänheten, med
företrädesrätt för aktieägarna i Annehem, vilket var genomfört samma dag. Den 14 november noterades
Victoria Park på First North, vilket nu ger alla möjlighet att investera i ett projektutvecklingsbolag som avser
att förvärva fastigheter för exploatering och försäljning av egna bostadsrätter under vårt eget boendekoncept.

Med en såväl finansiellt som verksamhetsmässig fristående koncern med egen organisation, styrelse och
ledning, skapas bättre utvecklingsmöjligheter och starkare fokus på Victoria Parks produkt- och tjänsteutbud. 

I slutet av oktober inledde vi försäljningen av vår första enhet i Limhamn, Malmö. Till skillnad från andra
bostadsrättsprojekt har vi iordningsställt en del av de gemensamma ytorna, samt byggt tre visningslägenheter,
i den byggnad som kommer att utgöra huvudbyggnaden på området, Victoriahuset. Vi har redan fått uppleva
ett stort intresse för vårt unika boendekoncept. Cirka 800 personer har varit på visning och ytterligare
400 står i kö för visning. Antalet ökar oavbrutet. Drygt 90 inkomna köpanmälningar signalerar ett starkt
köpintresse hos målgruppen.

En viktig samarbetspartner för hela projektet är Swedbank, som erbjuder finansieringsmöjligheter för
våra kunder. 

Det är uppenbarligen många som länge har sökt efter ett boende som motsvarar deras livsstil. I takt med
att allt fler har förstått vad Victoria Park kan erbjuda har vi märkt ett allt större intresse. 

Detta sammantaget gör att jag med tillförsikt ser framtiden an.

Malmö den 15 november 2007

Unni Åström, vd Victoria Park i Malmö ab (publ)
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Affärsidé
Att etablera och driva norra Europas mest attraktiva
livsstilsboende med ett service- och aktivitetsutbud
som ger ökad livsglädje.

Övergripande mål och strategi
Victoria Park ska vara ett ledande och lönsamt
projektutvecklingsbolag med inriktning mot utveck-
ling av livsstilsboende.

Genom att förädla och realisera värden ska
Victoria Park skapa god långsiktig avkastning till
sina aktieägare. För att uppnå detta mål ska
Victoria Park:
• Sälja egenutvecklade lägenheter under ett koncept 

som erbjuder hög service och god standard.

• Arbeta med förvärv och förädling av mark och 
utvecklingsfastigheter.

• Vidareutveckla och stärka konceptet Victoria Park.
• Utveckla vårdenheter inom konceptet Victoria Park.
• Etablera ett nära samarbete med kommuner

och näringsliv i syfte att medverka i och stödja den
lokala utvecklingen.

Finansiella mål
victoria park ska uppvisa:
• Räntabilitet på eget kapital uppgående till

minst 20 procent.
• Soliditet om lägst 20 procent.

inom tre år ska victoria park:
• Etablera en första enhet i Limhamn, Malmö.
• Påbörja två enheter till, varav minst en 

i Stockholmsregionen.
• Skapa en stark varumärkeskännedom så att 

Victoria Park efterfrågas av kunder och 
kommuner på nya orter.

Målgrupp
Människor som vill leva ett aktivt och innehållsrikt
liv med tillgång till hög service och god standard.
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Verksamhetsbeskrivning
Victoria Park är ett projektutvecklingsbolag med
inriktning mot utveckling av livsstilsboende. Bolaget
har utvecklat ett unikt boendekoncept bestående av
bostadsrätter med tillgång till stora gemensamhets-
lokaler och där hög standard, aktiviteter och service
prioriteras av de boende. Victoria Park avser att
förvärva fastigheter för exploatering och försäljning
av bostadsrätter inom ramen för boendekonceptet.

Det som gör boendekonceptet Victoria Park
speciellt, jämfört med traditionella bostadsrätter är
kombinationen av boende i bostadsrätt med hög
standard och tillgång till stora gemensamhetslokaler
kombinerat med rekreation, aktivitet, gemenskap
och personlig service. Konceptets innehåll svarar
mot en ökad efterfrågan på dessa värden och erbju-
der ett boendekoncept som tidigare endast fanns
tillgängligt utomlands. Victoria Park är ett livsstils-
boende för människor som vill leva ett aktivt och
innehållsrikt liv med tillgång till hög service och
god standard.

Victoria Park äger idag en fastighet i Limhamn
i Malmö, där bolaget avser att utveckla sin första
enhet, Victoria Park Malmö, som kommer att
omfatta 395 bostadsrättslägenheter med tillhörande
gemensamhetslokaler om cirka 3 500 kvm. Härut-
över planeras en vårdenhet om cirka 4 500 kvm.
Projektet planeras att genomföras i fem etapper,

där försäljning av bostadsrätter till etapp 1 påbörja-
des i slutet av oktober 2007. 

Detaljplanearbete pågår och planen beräknas
vinna laga kraft vid årsskiftet 2007/2008. Hela
projektet beräknas vara genomfört 2011.

Victoria Park-enheten i Malmö ligger vid det
sedan länge nedlagda kalkbrottet med given närhet
till Limhamn och inte minst till den nya stadsdelen
i Hyllie. Här kommer inom kort att finnas citytun-
nelstation, ett av Nordens största shoppingcentrum,
arena för ishockey och evenemang, hotell samt
blandad bebyggelse för såväl bostäder som kontor.
Både danska, svenska och internationella företag
förväntas etablera sig i Hyllie. Detta för att kunna
dra nytta av det centrala läget och på så sätt täcka
både den svenska och danska marknaden.

Victoria Park för diskussioner om förvärv av
mark för ytterligare Victoria Park-enheter i Mälar-
dalen och i Köpenhamn, med visionen att Victoria
Park ska uppfattas som norra Europas mest attrak-
tiva livsstilsboende. Den 14 november noterades
Victoria Park på First North, vilket ger en möjlighet
att investera i ett projektutvecklingsbolag som avser
att förvärva fastigheter för exploatering och försälj-
ning av egna bostadsrätter under vårt eget boende-
koncept.

Verksamheten januari – september 2007
Bolaget har under perioden påbörjat sin nya verk-
samhetsinriktning genom förvärv av aktiebolaget
Annetorp övertagit fastigheten Annetorpsgården 5,
i vilken den första etappen av Victoria Park i Malmö
kommer att byggas.

Förvärvspriset uppgick till 129,1 Mkr vilket
motsvarar anskaffningskostnad samt nedlagda pro-
jektkostnader för Annehem. I samband med förvär-
vet övertogs lån hos kreditinstitut om 75 Mkr.

Under 2007 kommer 92,8 Mkr att ha tillskjutits
Victoria Park i form av ökning av Victoria Parks
egna kapital dels genom nyemissioner dels genom
ovillkorade aktieägartillskott.

Resterande belopp kommer att regleras i sam-
band med överlåtelsedagen.

Ny vd, Unni Åström, samt styrelse har tillträtt
under perioden.
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Resultaträkning
Victoria Park-koncernen

jan – sep jan – sep jan – dec
Mkr 2007 2006 2006

Hyresintäkter - - -

Fastighetskostnader - - -

Driftnetto 0 0 0

Central administration -1,1 - -

Övriga rörelsekostnader - - -0,1

Realiserad värdeförändring - - -

Orealiserad värdeförändring - - -

Rörelseresultat -1,1 0 -0,1

Ränteintäkter - - -

Räntekostnader - - -

Resultat före skatt -1,1 0 -0,1

Aktuell skatt - - -

Uppskjuten skatt - - -

Resultat -1,1 0 -0,1
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Balansräkning
Victoria Park-koncernen

30 sep Projekt- Aktieägar- Proforma 30 sep 31 dec
Mkr 2007 investeringar tillskott 30 sep 2007 2006 2006

TILLGÅNGAR

anläggningstillgångar

Exploateringsfastighet 112,8 16,3 - 129,1 - -

Konceptutveckling 5,9 - - 5,9 - 2,8

Totala anläggningstillgångar 118,7 16,3 0 135,0 0 2,8

omsättningstillgångar

Övrig fordran 4,0 - - 4,0 0,1 0,1

Kassa och bank 0,7 - 38,6 39,3 0,1 0,8

Totala omsättningstillgångar 4,7 0 38,6 43,3 0,2 0,9

Summa tillgångar 123,4 16,3 38,6 178,3 0,2 3,7

EGET KAPITAL OCH SKULDER

eget kapital

Aktiekapital 5,4 - 0,4 5,8 0,1 0,1

Erhållet aktieägartillskott 2,0 - 85,2 87,2 - -

Föregående års resultat -0,1 - - -0,1 - -

Periodens resultat -1,1 - - -1,1 - -0,1

Summa eget kapital 6,2 0 85,6 91,8 0,1 0

räntebärande skulder

Skulder till kreditinstitut 75,0 - - 75,0 - -

Summa räntebärande skulder 75,0 0 0 75,0 0 0

icke räntebärande skulder

Övriga kortfristiga skulder 42,2 16,3 -47,0 11,5 0,1 3,7

Summa icke räntebärande skulder 42,2 16,3 -47,0 11,5 0,1 3,7

Summa skulder 117,2 16,3 -47,0 86,5 0,1 3,7

Summa eget kapital och skulder 123,4 16,3 38,6 178,3 0,2 3,7

Justeringar
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Medarbetare
Antalet medarbetare uppgår till 13, varav 11 är
kvinnor. Samtliga har anställts under perioden.
Tre av dessa medarbetare arbetar med skötsel av
den befintliga enheten i Limhamn, Malmö.

Aktien och ägarstruktur
Efter genomförd försäljning och utdelning bedöms
per den 29 oktober 2007 mcj Holding ab, Grotton
Holding ab, Östersjöstiftelsen samt Mellby Gård ab
vara de fyra största aktieägarna i Victoria Park. Det
totala antalet aktieägare efter utdelning beräknas
uppgå till cirka 800.

Styrelsen består av:
Styrelseordförande: Greg Dingizian
Styrelseledamöter: Christer Jönsson, Sten Libell, 
Mats Leifland, Gun-Britt Mårtensson,
Mats O. Paulsson och Meg Tivéus.

Projektutveckling
första enheten
Den första enheten i Sverige byggs just nu i Limhamn
nära Öresundsbron. Hela anläggningen i Malmö
koncentreras runt Eurocs före detta huvudkontor.
Fastigheten är en arkitektoniskt fascinerande bygg-
nad som utformades av arkitekten Sten Samuelson,
landskapsarkitekten Per Friberg och konstnären
Carl Fredrik Reuterswärd i slutet av 1970-talet.
Fastigheten är strategiskt väl placerad i förhållande
till kommunikationer, service, natur och kultur.
Det skapar förutsättningar för ett rikt och aktivt liv,
präglat av upplevelser och gemenskap med övriga
boende.

Victoria Park i Malmö kommer att omfatta
cirka 30 000 kvm bostäder (boa) och 3 500 kvm
(loa) gemensamma lokaler samt en planerad vår-
denhet om 4 500 kvm. Området kommer att bestå
av fem etapper, varav vårdenheten utgör en separat
etapp. Parken utgörs av 17 000 kvm. Totalt planeras
395 bostadsrätter.

Projektet påbörjas med etapp 1, som består av
ombyggnation av den befintliga kontorsbyggnaden
och nybyggnation av sex huskroppar. Etapp 1 om-

fattar totalt 133 bostadsrätter och de gemensamma
lokalerna i Victoria Park konceptet. Lägenheterna
kommer att ha ett till fyra rum och kök, med tonvikt
på tvåor och treor. 

Detaljplanearbete pågår och planen beräknas
vinna laga kraft vid årsskiftet 2007/2008. Hela
projektet beräknas att vara genomfört i 2011.

Försäljningen av lägenheterna i etapp 1 startade
i slutet av oktober 2007 och byggstart beräknas till
mars/april 2008 med första inflyttning sommaren
2009.

Försäljningen av lägenheterna, som sker med
egen personal, bygger främst på visningar av bygg-
naden och lägenheterna. Inför försäljningsstarten
har Victoria Park ställt i ordning delar av de gemen-
samma ytorna och byggt tre visningslägenheter som
är möblerade och inredda i syfte att både visa den
höga standarden i de planerade lägenheterna och
möta atmosfären, boendemiljön och människorna
på Victoria Park.

Dessutom har andra marknadsföringsåtgärder
genomförts och fler planeras framöver, med syfte att
etablera varumärket och inte minst sälja lägenheterna.



9

Planerade projekt
Victoria Park avser att växa dels genom egna
förvärv av nya utvecklingsfastigheter, dels genom
partners. Målet är att etablera Victoria Park i andra
storstadsregioner och vi har redan börjat söka mark
för framtida etableringar. För närvarande för
Victoria Park ett flertal diskussioner avseende förvärv
av utvecklingsområden i Sverige och i Danmark.
I Sverige har Victoria Park pågående diskussioner
avseende exploatering av bostäder i Mälardalen

tillsammans med en partner. Bolaget har tecknat ett
avtal med byggkonsultföretaget Rambøll Danmark
a/s för att söka mark för etablering i Danmark. 

För vidare expansion i norra Europa ses stora
möjligheter. Victoria Park har ett helhetskoncept
inom ett område där andra aktörer inte har etablerat
sig. Bolaget avser att söka lokala partners på varje
enskild marknad där förutsättningar finns för att
kunna förverkliga Victoria Parks ambition.

Kommande rapporter
Bokslutskommuniké 2007: 27 februari 2008

Malmö den 15 november 2007

Unni Åström, vd

Denna delårsrapport har inte varit föremål
för granskning av bolagets revisor.

för ytterligare information,
vänligen kontakta:
Unni Åström, vd
Tfn 040 16 74 42
unni.astrom@victoriapark.se
Besök gärna vår hemsida www.victoriapark.se

certifed adviser är:
Stockholm Corporate Finance ab
Nybrogatan 11
114 39 Stockholm
Tfn 08 – 440 56 40
www.stockholmcorp.se
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Nyckeltal
finansiella 2007-09-30 Proforma 2007-09-30
Avkastning på eget kapital, % -17,7 -1,2
Soliditet, % 5,0 51,5
Belåningsgrad, % 39,5 39,5
Skuldsättningsgrad, ggr  12,1 0,8

aktierelaterade
Antal aktier 17 322 662 18 559 995
Eget kapital per aktie, kr  0,36 4,95

medarbetare
Antal anställda 13

Definitioner
Finansiella
avkastning på eget kapital
Resultat före skatt i procent av eget kapital.
soliditet
Eget kapital i procent av balansomslutningen.
belåningsgrad fastigheter
Räntebärande skulder i förhållande till
fastigheternas marknadsvärde.
skuldsättningsgrad
Räntebärande skulder
i förhållande till eget kapital.

Aktierelaterade
antal aktier
Det totala antalet aktier.
eget kapital per aktie
Eget kapital vid periodens slut i förhållande
till antal aktier vid periodens slut.

Medarbetare
antal anställda
Totalt antal tillsvidareanställda vid periodens slut.

victoria park i malmö ab (publ.) org nr 556695-0738

Annetorpsvägen 100 Box 300 50 200 61 Limhamn

Tfn +46 40 16 74 40 Fax +46 40 16 74 41  info@victoriapark.se  www.victoriapark.se


