
 
 

 

 

Pressmeddelande 14 september 2015 
 

 
Victoria Parks tredje etapp av bostäder i Malmö är slutsåld 
 
Victoria Parks tredje etapp, Brf Bersån, är slutsåld före tidsplan och inflyttning sker under andra 
kvartalet 2016. Victoria Park har därför startat försäljningen av fjärde och sista etappen,  
Brf Pergolan, avseende 64 nya lägenheter på livsstilsboendet vid Limhamns kalkbrott i Malmö. 
 
– Försäljningen av den tredje etappen har gått snabbare än plan, vilket givetvis är glädjande. Vi har 
sedan tidigare byggt och sålt 200 lägenheter. Vi ser nu fram emot försäljningen av den fjärde och 
sista etappen som innebär att vi når den kritiska massa som krävs för att tillhandahålla ett attraktivt 
och kostnadseffektivt servicekoncept. Därefter kan vi fullt ut fokusera på vårt bostadsbestånd av 
hyresrätter, vilket är vår kärnverksamhet, säger Peter Strand, VD för Victoria Park. 
 
Den totala resultateffekten från den tredje etappen uppgår till omkring 35 miljoner kronor, vilket 
avräknas i samband med färdigställandet under andra kvartalet 2016.   
 
Efterfrågan på lägenheterna i den fjärde etappen har varit stor och 22 stycken reserverades redan 
första försäljningsveckan. Under förutsättning att alla 64 lägenheter säljs enligt plan bedöms 
resultateffekten av projektet uppgå till omkring 42 miljoner kronor, vilket avräknas i samband med 
färdigställandet som beräknas ske under 2017.  
 
 
För ytterligare information, vänligen kontakta:  
VD Peter Strand, 070 588 16 61, peter.strand@victoriapark.se  
Ekonomi-och finanschef Andreas Morfiadakis, 076 133 16 61, andreas.morfiadakis@victoriapark.se 
 
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 14 september 2015 kl. 08.20. 

 
Victoria Park AB (publ) är ett börsnoterat fastighetsbolag, inriktat på bostadsfastigheter, med affärsområdena förvaltningsfastigheter och 
livsstilsboende. Med ett långsiktigt förvaltningsarbete och socialt ansvarstagande för ett tryggare boende ska Victoria Park skapa och 
förädla värden i en växande fastighetsportfölj på tillväxtorter i landet. 
Victoria Parks fastighetsbestånd uppgår till 708 000 kvadratmeter, fördelat på 636 000 kvadratmeter bostäder och 72 000 kvadratmeter 
kommersiella lokaler, till ett marknadsvärde om 6,6 miljarder kronor. Därtill äger bolaget byggrätter motsvarande 10 000 kvadratmeter 
BTA vid Limhamns kalkbrott i Malmö. Victoria Park-aktien är noterad på NASDAQ Stockholm Mid Cap. 
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