
 
 

 
 

 
 
Pressmeddelande 31 mars 2010  
 
 
 
Victoria Parks årsredovisning 2009 
 
 
Victoria Parks årsredovisning för 2009 finns från och med idag tillgänglig på Victoria Parks hemsida 
www.victoriapark.se. 
 
”Victoria Parks andra verksamhetsår som eget noterat bolag har varit händelserikt och betydelsefullt 
för framtiden. Vi kan stolt blicka tillbaka på 2009 och konstatera att vår första enhet i 
Malmöstadsdelen Limhamn uppfyller våra förväntningar vad gäller kvalitet i uppförande och service. 
Sedan de första boende flyttade in i september 2009 har livet på Victoria Park börjat på riktigt”, säger 
Peter Strand, VD för Victoria Park. 
 
Victoria Park är ett livsstilsboende för människor som både vill bo bekvämt och leva ett socialt och 
aktivt liv. De boende har köpt mer än en modern lägenhet – de blir en del av ett nytt boendekoncept 
som möjliggör en social och aktiv livsstil. Genom faciliteter som reception, spa, lounge och restaurang 
skapar Victoria Park en mötesplats för de boende och andra som vill besöka anläggningen. Andra 
bostadsbyggare kan precis som Victoria Park bygga lägenheter av god kvalitet men ingen annan 
i norra Europa erbjuder vårt helhetskoncept. 
 
Många är nyfikna på vad livsstilsboende innebär och responsen på detta för oss i Sverige nya sätt att 
leva och bo har varit mycket god. Allt fler upptäcker nu att Victoria Park är precis det alternativ de har 
saknat. Att kombinera livsstil och boende är en växande trend och framtidsutsikterna för vidare 
etableringar ser därför mycket goda ut. 
 
 
För ytterligare information, vänligen kontakta:  
Peter Strand, VD Victoria Park AB (publ)  
Tel: +46 40 16 74 47 
Mobil: +46 70-588 16 61 
peter.strand@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 lägenheter med tillgång till stora gemensamma 
faciliteter där ett modernt och bekvämt boende, aktivt liv, gemenskap och närhet till rekreation prioriteras av de 
boende.  
 
Victoria Park avser att förvärva fastigheter för exploatering och försäljning av lägenheter inom ramen för 
boendekonceptet. Visionen är att Victoria Park ska vara norra Europas mest attraktiva livsstilsboende. 
 
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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