
 
 

 
 

Pressmeddelande 24 februari 2009  
 
Victoria Park AB (publ) Bokslutskommuniké 2008 
 
Koncernen ackumulerat 2008 

 Nettoomsättning               211 101 Tkr 
 Bruttoresultat      26 100 Tkr 
 Rörelseresultat         5 855 Tkr 
 Resultat efter skatt       4 929 Tkr 
 Resultat per aktie             0,27 kr 
 Eget kapital per aktie         4,82 kr 

 
Koncernens fjärde kvartal 2008 

 Nettoomsättning    58 138 Tkr 
 Bruttoresultat      8 606 Tkr 
 Rörelseresultat      1 054 Tkr 
 Resultat efter skatt        636 Tkr 
 Resultat per aktie            0,03 kr 

 
 
Viktiga händelser under fjärde kvartalet 

 Den 5 november 2008 tillträdde Peter Strand som ny VD för Victoria Park AB (publ) och lämnade därmed 
motsvarande post på Annehem Fastigheter AB (publ). 

  

Viktiga händelser efter periodens utgång 
 I januari 2009 såldes via bolag en obebyggd fastighet på Victoria Park-området i Malmö. På fastigheten 

skall det under våren 2009 påbörjas byggnation av en vårdbyggnad till Förenade Care som tecknat ett 
15-årigt hyresavtal. 

 Totalt antalet sålda lägenheter i etapp 1 per den 24 februari 2009 var 98 st av 133 st till ett värde om  
422 Mkr, vilket motsvarar 76% av det ekonomiska värdet. 

 
Peter Strand, VD Victoria Park AB (publ), kommentar 
Höstens försämrade läge på bostads- och finansmarknaden har knappast lämnat någon aktör oberörd. Även vi 
har fått känna av osäkerheten genom en viss stagnering av försäljningen av våra bostadsrätter. Intresset och 
förfrågningarna har dock ökat de senaste veckorna. 
 
I januari 2009 såldes ett av koncernens bolag i vilket det fanns en obebyggd fastighet med påbörjad projektering 
avseende en vårdfastighet samt ett hyreskontrakt för nämnda fastighet med Förenade Care AB. Affären kommer 
att medföra en positiv resultatpåverkan under kvartal 1, 2009 på ca 11 Mkr. I samband med försäljningen 
frigjordes såväl kapital som resurser vilket ger oss ökat utrymme för kommande etableringar. 
 
Under sista kvartalet 2008 har byggnaderna av den första Victoria Park-enheten skjutit i höjden. Inflyttningen i den 
första etappens 133 lägenheter kommer att ske löpande under perioden augusti till och med december 2009. 
 
 
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  
Bilaga: Bokslutkommuniké 2008  



 
 

 
 

 
Victoria Park är ett projektutvecklingsbolag med inriktning mot utveckling av livsstilsboende. Bolaget har utvecklat ett unikt 
boendekoncept, Victoria Park, bestående av bostadsrätter med tillgång till stora gemensamma faciliteter där hög standard, 
aktiviteter och service prioriteras av de boende.  
 

Victoria Park avser att växa och exploatera boendekonceptet i andra storstadsregioner dels genom egna förvärv av nya 
utvecklingsfastigheter, dels genom partners. Visionen är att Victoria Park ska vara som norra Europas mest åtråvärda 
livsstilsboende. 
 

Victoria Park noterades på NASDAQ OMX First North den 14 november 2007 och handlas under beteckningen VICP i 
handelsposter om 500 aktier. Aktiens ISIN-kod är SE0002216713.  
Certified Adviser för bolaget är Mangold Fondkommission AB, www.mangold.se. 


