
 
 

Pressmeddelande 21 april 2016 
 
 

Kommuniké från Victoria Parks årsstämma 2016 
 

Victoria Park AB (publ) höll årsstämma den 21 april 2016 i Malmö. 

 
Utdelning 
Stämman beslutade att utdelning för räkenskapsåret 2015 ska lämnas med 0,20 kronor per stamaktie, 
totalt 45 119 362 kronor, och med 20 kronor per preferensaktie, totalt 20 640 940 kronor. 
 
Avstämningsdag för utdelning avseende stamaktier är den 25 april 2016 och utbetalning av utdelningen 
sker den 28 april 2016.  
 
Utdelningsbeloppet per preferensaktie fördelas på fyra utbetalningar om vardera fem kronor. Som 
avstämningsdagar beslutades den 30 juni 2016, den 30 september 2016, den 30 december 2016 samt den 
31 mars 2017, med beräknade utbetalningsdagar 5 juli 2016, den 5 oktober 2016, den 4 januari 2017 
respektive den 5 april 2017. 
 

Ansvarsfrihet 
Stämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 
2015. 
 
Styrelsen och revisor 
Styrelseledamöterna Henrik Bonde, Greg Dingizian, Bo Forsén, Pia Kinhult, Anders Pettersson, Lennart Sten 
och Isabelle Wikner omvaldes. Bo Forsén omvaldes även till styrelseordförande. Till ny styrelseledamot 
valdes Sofia Ljungdahl. Till revisor nyvaldes Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB. Mats Åkerlund kommer 
att fortsätta som huvudansvarig revisor. 
 
Sofia Ljungdahl, född 1969, är affärschef i Besqab AB (publ) och är civilingenjör från Chalmers Tekniska 
Högskola i väg- och vattenbyggnadsteknik. Hon har tidigare varit projektutvecklingschef vid Rikshem AB och 
VD för Peab Bostad AB och har erfarenhet från ledande befattningar i JM-koncernen inom såväl 
byggverksamhet som projektutveckling. Sofia är oberoende såväl av bolaget och bolagsledningen som av 
större aktieägare. Sofia Ljungdahl äger inga aktier i Victoria Park.  
 
Stämman beslutade att styrelsearvode för tiden intill nästa årsstämma ska utgå med 200 000 kronor till 
ordföranden och 100 000 kronor vardera till övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget, dock att 
styrelseledamot kan, om det står i överensstämmelse med rådande skattelagstiftning samt under 
förutsättning att det är kostnadsneutralt för bolaget, ges möjlighet att fakturera styrelsearvodet från eget 
bolag, under förutsättning att bolaget innehar F-skattsedel; på sådant styrelsearvode som faktureras av 
ledamot inom ramen för näringsverksamhet tillkommer sociala avgifter samt mervärdesskatt. Beslut 
fattades även om att revisorsarvode utgår enligt godkänd räkning. 
 
Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier 
Stämman bemyndigade styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan 
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier. Emission ska kunna ske mot 
kontant betalning, apport eller kvittning eller i annat fall på villkor som avses i 2 kap. 5 § andra stycket 1-3 
och 5 aktiebolagslagen. Antalet aktier som ska kunna ges ut med stöd av bemyndigandet ska vara 



 
 

begränsat till 10 procent av vid var tid utestående aktier. Vid beslut om emission utan företrädesrätt för 
aktieägarna ska teckningskursen vara marknadsmässig vid tidpunkten för emissionsbeslutet. 
 
Härutöver beslutade stämman även om principer för utseende av valberedning samt riktlinjer för ersättning 
till ledande befattningshavare. 
 
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 21 
april 2016 kl. 18.20.  

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 767 000 kvadratmeter, fördelat på 691 000 kvadratmeter bostäder och 76 000 kvadratmeter 
kommersiella lokaler, till ett marknadsvärde om 7,9 miljarder kronor.  
 Victoria Park-aktierna är noterade på Nasdaq Stockholm Mid Cap. 
 
Victoria Park AB (publ) 
Box 2, 201 20 Malmö 
Tel 040 16 74 40 
Org. nr 556695-0738, Säte Malmö, 
www.victoriapark.se/bolaget 
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