
 
 

 
Pressmeddelande 11 juli 2014 
 

Victoria Park AB (publ) – Delårsrapport januari-juni 2014 
 

 Substansvärde per aktie 6,01 kr (3,60) 

 Driftsnetto 52,0 Mkr (8,9) 

 Stärkt balansräkning ger god bas för fortsatta förvärv 
 
1 JANUARI – 30 JUNI 2014 
 Intäkterna uppgick till 129 404 Tkr (40 221). 

 Driftsnetto uppgick till 51 963 Tkr (8 910). 

 Periodens resultat efter skatt uppgick till 83 775 Tkr (170 995), motsvarande 0,41 kr (1,51) per aktie före 

utspädning, justerat för preferensaktieutdelning under perioden. 

 Det egna kapitalet per aktie före utspädning uppgick vid periodens slut till 5,28 kr (3,09). 

 Substansvärdet per aktie före utspädning uppgick till 6,01 kr (3,60). 

 Marknadsvärdet per kvadratmeter uppgick till 8 191 kr (5 874). 

 

HÄNDELSER UNDER PERIODEN   

 I januari flyttades Victoria Park-aktien upp till NASDAQ OMX Stockholm Mid Cap från Small Cap. 

 I mars genomfördes fulltecknad företrädesemission som tillsammans med utnyttjande av övertilldelningsoptionen 
tillförde bolaget cirka 360 Mkr före emissionskostnader. 

 Den 30 april tillträddes fastigheterna i Stockholm och Kristianstad med en uthyrningsbar yta om drygt 100 tkvm. 

 I april beslutade årsstämman om en fondemission för utgivande av röstsvaga B-aktier, som upptogs till handel i 
maj med ingångsvärdet på 0 kr per B-aktie. 

PETER STRAND, VD VICTORIA PARK, KOMMENTERAR:  
- Utvecklingen under årets första halvår var fortsatt positiv för Victoria Park. Det utökade fastighetsbeståndet i 
kombination med standardhöjande investeringar har ökat vårt hyres- och marknadsvärde. Med vårt långsiktiga 
värdeskapande förvaltningsarbete och den goda efterfrågan på hyresbostäder inom vårt marknadssegment finns det 
en betydande potential till fortsatt positiv värdeutveckling över tid. Med stärkt balansräkning och det gynnsamma 
finansieringsklimatet är Victoria Park väl rustat för ytterligare förvärv, säger Peter Strand, VD för Victoria Park. 

PRESENTATION IDAG KL 09.00 
Idag kl 09.00 kommer bolaget ge en presentation, som följs via audiocast på bolagets hemsida.  
Från bolaget medverkar CEO Peter Strand och CFO Andreas Morfiadakis. Presentationen kommer att hållas på 
svenska. För att ställa frågor under presentationen, ring 08 505 564 74. 

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:  
CEO Peter Strand, telefon 070-588 16 61, e-post peter.strand@victoriapark.se eller  
CFO Andreas Morfiadakis, telefon 076-133 16 61, e-post andreas.morfiadakis@victoriapark.se 
 

BILAGA: Victoria Park AB Delårsrapport januari-juni 2014 
 
Denna information är sådan som Victoria Park AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen 
om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 11 juli 2014 kl 07.30. 
 
                                                                                                                                           
livsstilsboende. Med ett långsiktigt förvaltningsarbete och social dimension ska Victoria Park skapa och förädla värden i en växande bostads-
fastighetsportfölj i södra och mellersta Sverige. Victoria Parks fastighetsbestånd uppgår till 369 tkvm, fördelat på 337 tkvm bostäder och 32 tkvm 
kommersiella lokaler. Därtill äger bolaget byggrätter motsvarande 19 tkvm BTA vid Limhamns kalkbrott i Malmö.  
 Victoria Park-aktien är noterad p                       Mid Cap.  
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