
 
 

 
 

 
 
PRESSMEDDELANDE 14 NOVEMBER 2007   
 

Ett nittiotal köpanmälningar bekräftar det stora intresset 
för lägenheterna på Victoria Park 
 
En sammanställning av köpintresset för bostadsrätterna på Victoria Park i Malmö 
bekräftar det stora intresset som de genomförda bostadsvisningarna har 
indikerat. Drygt 90 köpanmälningar har inkommit under de två veckor som 
försäljningen har pågått. 
– Jag är inte förvånad över att så många redan nu valt att skriva på en 
köpanmälan för en bostad på Victoria Park. Utan snarare bekräftar det vad jag 
hela tiden trott, vi har ett helt unikt boendekoncept som många efterfrågat länge, 
säger Unni Åström, VD på Victoria Park. 
 
Av de över 800 personer som redan har visats runt på Victoria Park har ett drygt 
nittiotal valt att skriva på en så kallad köpanmälan. Det är ett första steg i processen att 
köpa en lägenhet på Victoria Park. En fördelning görs sedan av de inkomna 
anmälningarna. Därefter sluts ett bindande kontrakt och en handpenning erläggs. 
 
– Vad det stora intresset bevisar är att vi har ett erbjudande som lockar många och att 
vi har lyckats i vårt försäljningsarbete så här långt, säger Unni Åström. 
 
För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Unni Åström, VD Victoria Park i Malmö AB (publ) 
Tel: +46 40 16 74 42 
Mobil: +46 734 38 44 33 
unni.astrom@victoriapark.se  
Besök även vår hemsida www.victoriapark.se 
 
 
Victoria Park är ett projektutvecklingsbolag med inriktning mot utveckling av livsstilsboende. 
Bolaget har utvecklat ett unikt boendekoncept, Victoria Park, bestående av bostadsrätter med 
tillgång till stora gemensamma faciliteter där hög standard, aktiviteter och service prioriteras av 
de boende.  
 
Victoria Park avser att växa och exploatera boendekonceptet i andra storstadsregioner dels 
genom egna förvärv av nya utvecklingsfastigheter, dels genom partners. Visionen är att Victoria 
Park ska uppfattas som norra Europas mest attraktiva livsstilsboende. 
 
Den första Victoria Park-enheten i Malmö planeras att omfatta 395 bostadsrättslägenheter med 
tillhörande gemensamma faciliteter om cirka 3 500 kvm, trädgård om cirka 17 000 kvm och en 
vårdenhet om cirka 4 600 kvm.  
 
Victoria Park noteras på OMX First North Stockholm den 14 november 2007 och handlas under 
beteckningen VICP i handelsposter om 500 aktier. Aktiens ISIN-kod är SE0002216713.  
Certified Adviser för bolaget är Stockholm Corporate Finance AB. www.stockholmcorp.se 
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