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KONCERNENS TREDJE KVARTAL 2012  

• Intäkter  1 783 Tkr (1 393) 
• Bruttoresultat  -1 053 Tkr (-1 692) 
• Rörelseresultat  -5 003 Tkr (-4 779) 
• Periodens resultat  -5 003 Tkr (-4 900) 
• Resultat per aktie  -0,13 kr (-0,13) 
 
KONCERNEN ACKUMULERAT 2012  

• Intäkter  245 278 Tkr (20 885) 
• Bruttoresultat  39 179 Tkr (-5 293) 
• Rörelseresultat  27 898 Tkr (-15 440) 
• Periodens resultat  27 858 Tkr (-15 668) 
• Resultat per aktie  0,75 kr (-0,42) 
 
Resultatet för januari-september 2012 har belastats med -7 305 Tkr i orealiserad värdeförändring för osålda lägenheter. 

 
VIKTIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG  
•  19 oktober förvärvade bolaget fastigheten Öresundsgården på ca 12 000 m² i Malmö för 110 Mkr.  

Tillträde sker under januari 2013. Bolaget avser att under fjärde kvartalet redovisa fastigheten som förvärv. 
Framöver kommer bolaget att redovisa framtida förvärv i samband med kontraktsdagen. 

• Andreas Morfiadakis, tillika ekonomi- och finanschef sedan april 2010, har utsetts till vice VD på Victoria Park AB 
och tillträder tjänsten den 1 december 2012. 
 

 
Greg Dingizian, VD Victoria Park, kommenterar: 
”Under tredje kvartalet har bolaget fokuserat på avyttra de färdigställda lägenheterna i Brf Allén och projektering 
av hyresrätter i anslutning till de färdigställda bostadsrätterna på Victoria Park området i Limhamn. Vi har också 
intensifierat sökandet efter nya etableringslägen för Victoria Park konceptet. Den förvärvade fastigheten 
Öresundsgården i Limhamn är en viktig byggsten i arbetet med att utöka bolagets fastighetsportfölj", säger Greg 
Dingizian, VD för Victoria Park AB. 
 
 
För ytterligare information, vänligen kontakta:  
Greg Dingizian, VD Victoria Park AB (publ)  
Mobil: +46 733-98 40 00 
greg.dingizian@victoriapark.se   
Besök även vår hemsida www.victoriapark.se 
Bilaga: Delårsrapport januari-september 2012 
 
 
 
 
Victoria Park AB är ett projektutvecklingsbolag med inriktning mot utveckling av livsstilsboende. Bolaget avser att förvärva fastigheter för exploatering, 
uthyrning och försäljning av lägenheter inom ramen för boendekonceptet. I samband med den nya bolagsordningen, som beslutades på extra 
bolagsstämma i juni 2012, utökades bolagets möjligheter till att skapa och realisera värden inom fastighetsbranschen. Bolaget ska förvärva, exploatera 
och överlåta fastigheter, bedriva uthyrning och service samt drift av fastigheter.  
Victoria Park noterades på NASDAQ OMX First North den 14 november 2007 och handlas under beteckningen VICP. Aktiens ISIN-kod är 
SE0002216713. Certified Adviser för bolaget är Mangold Fondkommission AB, www.mangold.se. 
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