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Prospektet har upprättats i enlighet med lag (1991:980) om handel med finansiella instrument och Kommissionens förordning (EG) nr 
809/2004 av den 29 april 2005. Prospektet har godkänts och registrerats av Finansinspektionen i enlighet med 2 kap. 25 § lag (1991:980) 
om handel med finansiella instrument. Godkännandet och registreringen innebär inte att Finansinspektionen garanterar att sakuppgifterna i 
prospektet är riktiga eller fullständiga. 

Aktierna har inte registrerats enligt United States Securities Act of 1933 eller motsvarande delstatlig lag. Erbjudandet riktar sig inte till perso-
ner vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registreringar eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Prospektet får inte distri-
bueras i ett land där distributionen eller Erbjudandet om köp kräver sådana åtgärder, bland annat USA, Kanada och Japan. Det åligger envar 
att iaktta de begränsningar som kan gälla utanför Sverige. Om otillåten distribution sker, kan en anmälningssedel från sådant land komma att 
lämnas utan avseende. 

Svensk materiell lag är tillämplig på detta prospekt och på Erbjudandet. Tvist i anledning av prospektet eller Erbjudandet skall avgöras av 
svensk domstol exklusivt. 

Förutom vad som anges på sidan 47 har ingen information i detta prospekt granskats eller reviderats av Bolagets revisor.

Prospektet finns tillgängligt på Annehems och Victoria Parks hemsida (www.annehem.se och www.victoriapark.se) samt även på dessa bolags 
respektive huvudkontor. 

Framtidsinriktade uttalanden och marknadsinformation
Prospektet innehåller uttalanden om framtidsutsikter, såsom framtida marknadsutveckling och Victoria Parks framtida verksamhet och 
resultat. Dessa uttalanden är gjorda av styrelsen i Victoria Park och återspeglar styrelsens nuvarande avsikter och bedömningar samt nuvarande 
förväntningar på Victoria Parks framtida finansiella och operativa utveckling. 

De framtidsinriktade uttalandena gäller endast vid tidpunkten för prospektet. Styrelsen i Victoria Park åtar sig inte att offentliggöra uppdate-
ringar eller revideringar till följd av ny information eller nya händelser, såvida inte detta krävs enligt lag. 

Framtidsinriktade uttalanden är av naturliga skäl alltid förenade med betydande risker och osäkerheter. Även om styrelsen i Victoria Park anser 
att de uttalanden som görs är rimliga, lämnar varken Annehem, Victoria Park, dess styrelse eller rådgivare någon garanti om att de kommer 
att förverkligas. Det finns faktorer som kan medföra att det faktiska utfallet avviker väsentligt från innehållet i framtidsinriktade uttalanden. 
Några av dessa faktorer finns beskrivna i Riskfaktorer. 

Prospektet innehåller uppgifter om fastighetsvärdering från CB Richard Ellis och om historisk marknadsinformation, däribland information 
om storleken på de marknader där Victoria Park har för avsikt att verka. Marknadsinformationen har inhämtats från en rad olika externa 
källor och styrelsen i Victoria Park ansvarar för att den har återgivits korrekt. Även om styrelsen bedömer att dessa källor är tillförlitliga har 
ingen oberoende verifiering gjorts. Varken Annehem, Victoria Park eller dess styrelse kan därför garantera riktigheten eller fullständigheten i 
informationen. Såvitt styrelsen i Victoria Park känner till och kan försäkra sig om genom en jämförelse med annan information, har dock inga 
uppgifter utelämnats som skulle kunna göra den återgivna informationen felaktig eller missvisande.

First North är en alternativ marknadsplats som drivs av en börs inom OMX AB. Bolag vars aktier handlas på First North är inte skyldiga att följa 
samma regler som bolag på huvudlistan. Istället skall bolagen följa ett mindre omfattande regelverk anpassat till företrädesvis mindre bolag och 
tillväxtbolag. En placering i ett bolag vars aktier handlas på First North kan därför vara mer riskfylld än en placering i ett börsnoterat bolag. Alla 
bolag vars aktier handlas på First North har en Certified Adviser som övervakar att bolaget lever upp till First Norths regelverk. Nordiska Börsen 
i Stockholm godkänner ansökan om upptagande till handel. 
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definitioner
 
Victoria Park eller Bolaget Victoria Park i Malmö AB (publ) 

Koncernen    Victoria Park i Malmö AB (publ)  
med dotterbolag 

Annehem Annehem Fastigheter AB (publ) 

Annetorp  Annehem Fastigheter 
 Annetorpsgården AB

Erbjudandet  Styrelsen i Victoria Parks erbju-
dande om köp av aktier enligt 
villkor i detta prospekt 

finansiell information

Delårsrapport januari – september 2007 15 november 2007 

Bokslutskommuniké 2007 Februari 2008 

övrigt

ISIN-kod  Tilldelas i samband med VPC-anslutning

Beräknad noteringsdag 14 november 2007

Certified Advisor Stockholm Corporate Finance AB

Siffror i detta prospekt har avrundats, medan beräkningar genomförts 

utan avrundning. Detta medför att vissa tabeller till synes inte summerar 

korrekt. 

Allt bildmaterial i detta prospekt, förutom fotografierna på sidorna 30, 

39, 41 och 43, är datorgenererade arkitekturskisser alternativt koncept-

fotografier utvalda för illustrationsändamål. 
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sammanfattningSammanfat tning

victoria park - ett unikt koncept
Victoria Park är ett projektutvecklingsbolag med in-
riktning mot utveckling av livsstilsboende. Bolaget har 
utvecklat ett unikt boendekoncept, Victoria Park, be-
stående av bostadsrätter med tillgång till stora gemen-
samhetslokaler och där hög standard, aktiviteter och 
service prioriteras av de boende. Victoria Park avser att 
förvärva fastigheter för exploatering och försäljning av 
bostadsrätter inom ramen för boendekonceptet. 

Victoria Park äger idag en fastighet i Limhamn i 
Malmö, där Bolaget avser att bygga sin första enhet, 
Victoria Park Malmö, som bedöms omfatta 395 bo-
stadsrättslägenheter med tillhörande gemensamhets-
lokaler om cirka 3 500 kvm. Härutöver planeras en 
vårdenhet om cirka 4 500 kvm. Projektet planeras att 
genomföras i fem etapper där försäljning av bostadsrät-
ter till etapp 1 beräknas att påbörjas i slutet av okto-
ber 2007. Bolaget har mottagit cirka 490 intressean-
mälningar för de planerade bostadsrättslägenheterna. 
Detaljplanearbete pågår och Bolaget bedömer att pla-
nen vinner laga kraft under november 2007. Hela pro-
jektet beräknas att vara genomfört i december 2010. 

Victoria Park avser att växa dels genom egna mark-
förvärv, dels genom partners. Bolaget för diskussioner 
om förvärv av mark för ytterligare Victoria Park-enhe-
ter i Mälardalen och Köpenhamn. 

affärsidé
Att etablera och driva norra Europas mest attraktiva 
livsstilsboende med ett service- och aktivitetsutbud som 
ger ökad livsglädje. 

övergripande mål och strategi
Victoria Park ska vara ett ledande och lönsamt projekt-
utvecklingsbolag med inriktning mot utveckling av livs-
stilsboende. Genom att förädla och realisera värden ska 
Victoria Park skapa god långsiktig avkastning till sina 
aktieägare. För att uppnå detta mål ska Victoria Park: 

	�Sälja�egenutvecklade�lägenheter�under�ett�koncept�
som�erbjuder�hög�service�och�god�standard.�

	�Arbeta med förvärv och förädling av mark och 
utvecklingsfastigheter. 

	�Vidareutveckla och�stärka�konceptet�Victoria�Park. 
	�Utveckla vårdenheter inom konceptet Victoria Park. 
	�Etablera ett nära samarbete med kommuner och nä-

ringsliv i syfte att medverka i och stödja den lokala 
utvecklingen. 

finansiella mål
Victoria Park ska uppvisa: 
  Räntabilitet på eget kapital uppgående till minst 

20 procentenheter.
	�Soliditet om lägst 20 procent. 
Ovanstående finansiella mål ska uppnås genom ett ak-
tivt arbete med såväl tillgångar och skulder som kapital-
struktur. Victoria Park ska alltid ha en kapitalstruktur 
som ger bästa avkastning till aktieägarna med beak-
tande av risk. 

utdelningspolicy
Victoria Park kommer under uppbyggnadsfasen dels 
expandera kraftigt, dels genomföra betydande projekt 
för att långsiktigt skapa värden för sina aktieägare. 
Detta medför att Bolaget inte bedöms komma att ge 
utdelning förrän tidigast räkenskapsåret 2010. 

operationella mål
Inom tre år ska Victoria Park:
  Etablera en första enhet i Limhamn, Malmö.
  Påbörja två enheter till, varav minst en i 

Stockholmsregionen. 
  Skapa en stark varumärkeskännedom så att Victoria 

Park efterfrågas av kunder och kommuner på nya 
orter. 

Denna sammanfattning är endast en introduktion till och ett sammandrag av pros-
pektet. Investeringsbeslut ska fattas mot bakgrund av informationen i prospektet i sin 
helhet och inte enbart på grundval av denna sammanfattning. Läsare av detta prospekt 
bör inte fatta ett beslut att investera i Victoria Park utan att ha läst och tillgodogjort sig 
hela prospektet och noggrant ha studerat och förstått de risker som är förenade med en 
investering i Victoria Park. En investerare som väcker talan vid domstol med anledning 
av uppgifterna i prospektet kan bli tvungen att svara för kostnaderna för översättning 
av prospektet. En person får göras ansvarig för uppgifter som ingår i eller saknas i sam-
manfattningen eller en översättning av den endast om sammanfattningen eller översätt-
ningen är vilseledande eller felaktig i förhållande till andra delar av prospektet.
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målgrupp
Människor som vill leva ett aktivt och innehållsrikt liv 
med tillgång till god service och hög standard. 

nuvarande organisation
Legal struktur
Victoria Park i Malmö AB, organisationsnummer 
556695-0738, är moderbolag i en koncern med  
fyra helägda dotterbolag. Koncernen bildades 2007. 
Idag är Victoria Park ett helägt dotterbolag till 
Annehem. 

För en förteckning över Victoria Parks dotterbolag, 
se Verksamheten. 

Operativ struktur
Organisationen utgörs primärt av enheterna Bygg och 
projekt, Försäljning samt Koncept och service. Därutöver 
finns de koncerngemensamma funktionerna Ekonomi/
Finans, Marknad samt Vård. 

medarbetare
Antalet medarbetare uppgår till 12, varav 10 är  
kvinnor. 

marknad
Koncept som Victoria Park har varit kända i västvärl-
den under längre tid, dock har utbudet i Sverige hit-
tills varit begränsat. Victoria Parks första etablering 
är i Malmö, mitt i den expansiva Öresundsregionen. 
Öresundsregionen är en stark region som svarar för 
drygt en fjärdedel av Sverige och Danmarks samlade 
BNP och som fortsätter att uppvisa stark tillväxt och 
tydlig integration. 

För vidare information om marknaden och om de 
för Victoria Park mest väsentliga geografiska områdena, 
se Marknadsbeskrivningen.

riskfaktorer
Läsare av detta prospekt bör inte fatta ett beslut att 
investera i Victoria Park utan att ha läst och tillgodo-
gjort sig hela prospektet och noggrant ha studerat och 
förstått riskerna som är förenade med en investering i 
Victoria Park.

Några av de risker som måste beaktas inför ett inves-
teringsbeslut bedöms vara risker förknippade med ut-
veckling av bostadsmarknaden, bolags- och fastighets-
förvärv, reavinster-, förluster och värdeförändringar, 
operationella risker, detaljplanerisker, exploaterings-
risker, finansiering, beroende av koncernledning och 
nyckelpersoner, påverkan från huvudaktieägare, skatter, 
miljörisker och risker förknippade med aktieägande. 

För mer information, se Riskfaktorer. 

styrelse, ledande befattningshavare  
och revisor
Victoria Parks styrelse består av styrelseordförande Greg 
Dingizian och styrelseledamöterna Christer Jönsson, 
Mats Leifland, Sten Libell, Gun-Britt Mårtensson, 
Mats O. Paulsson och Meg Tivéus. Bolagets ledning 
består av verkställande direktör Unni Åström, eko-
nomi- och finanschef Pernilla Pettersson, på konsult-
basis genom bolag, och projektchef Anders Jeppsson, 
försäljningschef Catarina Persson och marknadschef 
Sara Palminger. Ingvar Ganestam, auktoriserad revisor, 
Ernst & Young, är Bolagets revisor.

För mer information, se Styrelse, ledande befattnings-
havare och revisorer.

ägarförhållanden
Victoria Park är ett helägt dotterbolag till Annehem. 
Som framgår av detta prospekt, har dock styrelsen 
i Annehem dels beslutat att sälja cirka 33 procent av 
aktierna, dels föreslagit att resterande aktier i Victoria 
Park ska delas ut till aktieägarna i Annehem. 

Antalet aktier i Victoria Park uppgår till 18 559 995, 
varav 12 373 330 avses att delas ut till Annehems aktie-
ägare och resterande 6 186 665 säljs med företrädesrätt 
för aktieägarna. Av nedanstående tabell framgår ägar-
förhållandet i Annehem per den 30 september 2007. 

För vidare information, se Aktier, aktiekapital och 
ägarförhållanden.

ägarstruktur i annehem per den 30 september 2007

� Andel�av�kapital�
Ägare� Antal�aktier� och�röster,�%

MCJ Holding AB 2 220 000 17,9

Grotton Holding AB 2 100 000 17,0

Mellby Gård AB 1 333 330 10,8

Östersjöstiftelsen 1 300 000 10,5

Peab AB 850 000 6,9

Peter Strand 550 000 4,4

Bjäre Invest AB 335 000 2,7

AB Possessor 320 000 2,6

Hököpinge brukspark Vellinge AB 300 000 2,4

Magnus Asperot 300 000 2,4

Fogelviks Holding AB 300 000 2,4

Övriga aktieägare 2 465 000 19,9

Summa� 12�373�330� 100,0

aktiekapitalets utveckling
Under 2007 har antalet aktier ökat med 18 558 995 ak-
tier och aktiekapitalet med 5 699 998 kronor. 
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riskfaktorerRiskfaktorerSammanfat tning

finansiellt sammandrag
Den finansiella informationen har baserats på faktiska utfall 
och proformabalansräkning. Proformabalansräkningen 
presenteras mot bakgrund av att Victoria Parks finansiella 
ställning under 2007 har förändrats i väsentlig omfatt-
ning. Proformabalansräkningen har upprättats utifrån de 
av Victoria Park tillämpade redovisningsprinciperna. 

Victoria Park presenterar en proformabalansräkning 
enbart för illustrationsändamål och den ska inte ses som 
en indikation på den verkliga finansiella ställningen per 
den 30 juni 2007. Proformabalansräkningen bör läsas 
tillsammans med övrig information i detta prospekt. 

För vidare information, se Finansiell översikt. 

väsentliga händelser efter den 30 Juni 2007
Victoria Park har per den 13 september 2007 förvärvat 
Annetorp från Annehem-koncernen. Annetorp äger 
fastigheten Annetorpsgården 5, där Victoria Park Malmö 
avses att uppföras, se Legala frågor. Förvärvspriset för 
Annetorp uppgick till 129,1 mkr, vilket motsvarar an-
skaffningskostnad samt nedlagda projektkostnader för 
Annehem. 

Under september 2007 har Bolaget genomfört aktie-
split och nyemission, vilket resulterat i att antalet aktier 
har ökat till 18 559 995 aktier och aktiekapitalet till 
5 799 998 kronor. 

Under 2007 har 92,8 mkr tillskjutits Victoria Park 
i form av ökningen av Victoria Parks egna kapital un-
der 2007 genom dels nyemissioner, dels de ovillkorade 
aktieägartillskott. I profomabalansräkningen per den 
30 juni 2007 har del av likvid från aktieägartillskottet 
använts för lösen av skulder till Annehem, vilka huvud-
sakligen uppkom i samband med förvärvet av Annetorp 
den 13 september 2007. Resterande belopp har tillförts 
Victoria Parks kassa. 

rörelsekapital
Det är Victoria Parks uppfattning att Bolaget, efter note-
ring, har tillräckligt med rörelsekapital för att genomföra 
projektet Victoria Park Malmö. 

fastighetsvärdering
Victoria Parks fastighet, Annetorpsgården 5 (inklusive de 
områden som beskrivs i Legala frågor och vilka ännu inte 
fastighetsreglerats in), har värderats av CB Richard Ellis 
med värdetidpunkt september 2007. Marknadsvärdet har 
bedömts till 190 mkr i befintligt skick och till 200 mkr 
vid antagen detaljplan, vilken Bolaget bedömer kommer 
att vinna laga kraft under november 2007. Av marknads-
värdet avser cirka 60 mkr värdet av befintlig byggnad. 
För vidare information om fastigheten och förvärvat, se 
Legala frågor. 

koncernens balansräkningar i sammandrag 

� Utfall�per� Proforma�per��
Mkr� 30�jun�2007� 30�jun�2007

�
Tillgångar�
Konceptutveckling  6,0 6,0

Exploateringsfastigheter  0,0 129,1

Övriga tillgångar 0,2 0,2

Kassa och bank 1,2 39,8

Summa�tillgångar�� 7,4� 175,1

�
Eget�kapital�och�skulder�
Eget kapital 1,0 91,8

Räntebärande skulder 0,0 75,0

Icke räntebärande skulder 6,4 8,3

Summa�eget�kapital�och�skulder� 7,4� 175,1

koncernens resultaträkning i sammandrag

� Utfall
� Dec�2005�–� Jan�–�jun�
Mkr� dec�2006� 2007

Intäkter 0,2 -

Produktions- och driftskostnader –0,3 -

Bruttoresultat� –0,1� -

Försäljnings- och administrationskostnader - -

Resultat från fastighetsförsäljningar - -

Övriga intäkter och kostnader  - –1,0

Rörelseresultat� –0,1� –1,0

Finansiella intäkter 0,0 -

Finansiella kostnader –0,0 -

Resultat�före�skatt� –0,1� –1,0

Aktuell skatt - -

Periodens�resultat� –0,1� –1,0

nyckeltal

� Dec�2005�–� Jan�–�jun�
Baserat�på�utfall�� dec�2006� 2007

Avkastning på eget kapital, %  neg neg

Avkastning på totalt kapital, %  neg neg

Antal aktier 1 000 1 000

Baserat�på�proformabalansräkning�per�den�30�juni�2007��

Soliditet, %   52,4

Eget kapital, kr per aktie  4,9

Antal aktier per den 12 oktober 2007 18 559 995

Antal exploateringsfastigheter  1

 
Antal anställda per den 30 sept 2007 12

�
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riskfaktorerRiskfaktorer

marknadsrisk
Vid exploatering av fastigheter rå-
der det osäkerhet i priserna i av-
sättningsmarknaden. Victoria Park 
agerar dock för att en majoritet av 
bostäderna ska vara försålda vid pro-
jektstart. Då Bolaget avser att starta 
projekt i etapper, med krav på en 
viss sälj- och bokningsgrad, minskas 
risken för ett större antal osålda bo-
städer. Etappstarter innebär även att 
Victoria Park bättre kan anpassa pri-
serna till efterfrågan. Det finns dock 
inga garantier att samtliga bostäder 
säljs inom planerad tid. 

bolags- och fastighetsför-
värv 
Bolags- och fastighetsförvärv är en 
del av Bolagets löpande verksamhet. 
Dessa är av naturen förenade med 
viss osäkerhet. Vid förvärv av fastig-
heter utgör bland annat bortfall av 
bostadsköpare/hyresgäster, miljöför-
hållanden samt tekniska problem/
risker. Det finns inga garantier för 
att eventuella framtida verksamhe-
ter eller fastigheter som tillkommer 
genom förvärv påverkar Bolagets re-
sultat positivt. 

reavinster, förluster och 
värdeförändringar 
Bolagets möjligheter att skapa reavin-
ster vid avyttring av fastigheter eller 
fastighetsägande bolag påverkas bland 
 annat av hur väl Bolaget lyckats för-
ädla och utveckla fastigheterna samt 
av avtals- och kundstrukturen. Därtill 
har det allmänna ränteläget, den all-
männa konjunkturutvecklingen, den 
lokala utbuds- och efterfrågebalan-
sen, den förväntade hyrestillväxten, 
skattesituationen, möjligheten till  

lånefinansiering och avkastnings-
kravet betydelse för utvecklingen av 
fastighetspriserna. Avkastningskravet 
styrs av den riskfria räntan och fast-
igheters unika risk. Avkastningskravet 
påverkas även av tillgången till och av-
kastningen på alternativa placeringar. 

Läsaren uppmärksammas på att 
Victoria Park ännu inte avyttrat nå-
gon fastighet. 

operationella risker 
Bolaget kan inom ramen för den 
löpande verksamheten komma att 
åsamkas förluster på grund av brist-
fälliga rutiner, bristande kontroll 
och/eller oegentligheter. Bolaget 
kommer under den kommande ti-
den att lägga stor vikt vid att säker-
ställa god kontroll, ändamålsenliga 
administrativa system, erforderlig 
kompetensutveckling samt tillgång 
till pålitliga värderings- och riskmo-
deller för att minska de operationella 
riskerna. 

Läsaren uppmärksammas på 
att Victoria Parks verksamhet är  
nystartad. 

detalJplanerisk
Planarbetet och samarbetet med 
berörda kommuner, i vilka Victoria 
Park avser att bygga, är avhängigt 
vad och hur mycket som Bolaget 
kan bygga. Risken att Victoria Park 
efter förvärv inte erhåller en laga-
kraftvunnen detaljplan (detaljplan 
som godkänts av kommunen genom 
politiska beslut) inom föreskriven 
tid kan leda till ökade kostnader 
och/eller minskade intäkter. Om 
detaljplan inte vinner laga kraft, 
kommer Bolaget inte att kunna 
uppföra bostäder på fastigheten. 

Victoria Parks erfarenhet av projekt-
utveckling och goda relationer med 
kommuner kan reducera denna risk. 
Angående detaljplanerisker fören-
ade med Victoria Park i Malmö, se 
Legala frågor.

exploateringsrisk
Stora exploateringsprojekt kan 
motsvara projektvärden på flera  
miljarder kronor och det är därför 
av yttersta vikt att såväl projektering 
som produktion sker enligt plan. 
Bristande planering och analys kan 
leda till förseningar, ökade kostna-
der och otillräcklig kundanpassning. 
Victoria Park kommer att arbeta 
med väl definierade beslutspunkter 
som föregår exploateringsstart, för-
säljningsstart och produktionsstart. 
Samtliga projekt kommer att initie-
ras först efter att styrelsen i Victoria 
Park fattat beslut om detta. Läsaren 
uppmärksammas på att Victoria 
Park ännu inte genomfört det första 
exploateringsprojektet, Victoria Park 
Malmö, samt att något entreprenad-
avtal ännu inte undertecknats. 

serviceavtal
En bärande tanke bakom Victoria 
Park-konceptet är att Victoria Park 
ska erbjuda ett brett utbud av ser-
vice till bostadsrättsinnehavarna ge-
nom att teckna service- och hyres-
avtal med bostadsrättsföreningarna. 
Driften av de gemensamma lokalerna 
och serviceutbudet kan innebära att 
det uppstår förluster i Victoria Park. 
Avsikten är dock att risken för för-
luster ska begränsas genom att avta-
len ska kunnas sägas upp vart femte 
år, dock är första uppsägning möjlig 
efter 10 år. Om ett av avtalen sägs 

All affärsverksamhet är förenad med ett visst mått av risktagande. Nedan anges, utan 
inbördes rangordning, några av de faktorer som kan få betydelse för Victoria Parks 
verksamhet, finansiella ställning och resultat. Samtliga riskfaktorer kan inte tas upp här. 
En samlad riskvärdering måste därför även omfatta övrig information avseende Victoria 
Park i detta prospekt, en allmän omvärldsanalys samt generell information om bygg- 
och fastighetsmarknaden och projektutvecklingsbolag. 
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R i skfaktorer

1.  För ytterligare information om Lex ASEA, se Skattefrågor i Sverige. 

upp, har Victoria Park rätt att säga 
upp det andra avtalet. 

Läsaren uppmärksammas på att 
Victoria Park ännu inte tecknat 
några service- eller hyresavtal. 

finansiering 
Bolagets verksamhet finansieras för-
utom av eget kapital till stor del av 
upplåning från kreditinstitut. Som 
en följd av detta är Bolaget expo-
nerat för finansierings-, ränte- och 
kreditrisker. Bolagets kapitalstruk-
tur innebär att utan nödvändig 
finansiering från extern part kan 
projekten inte genomföras. Vidare 
innebär Bolagets kapitalstruktur att 
räntekostnaderna är en betydande 
kostnadspost. Räntekostnaderna 
påverkas främst av nivån på aktuella 
marknadsräntor samt av den strategi 
Bolaget väljer för bindningstiden på 
 räntorna. För att hantera och balan-
sera denna risk har Bolaget framtagit 
en finanspolicy. 

Marknadsräntor påverkas främst 
av den förväntade inflationstakten 
där prissättningen av obligationer 
och certifikat bestäms av utbud och 
efterfrågan. De kortare räntorna 
påverkas främst av Riksbankens så 
kallade styrränta, vilket utgör ett 
penningpolitiskt styrinstrument. 

Penningpolitiken i Sverige syftar till 
att genom justering av styrränta söka 
hålla inflationen på två procent plus/
minus en procentenhet. I tider med 
stigande inflationsförväntningar kan 
räntenivån väntas stiga, vilket om-
gående ökar räntekostnaderna för 
rörliga lån och lån med kort löptid. 
Ju längre genomsnittlig räntebind-
ningstid som Bolaget har på sina 
lån desto längre tid tar det innan en 
ränteförändring påverkar Bolagets 
räntekostnader. 

Läsaren uppmärksammas på att 
Victoria Park är beroende av att 
byggnadskreditiv beviljas samt att 
det idag inte finns något underteck-
nat byggnadskreditiv. 

likviditets- och  
upplåningsrisk
Med likviditets- och upplåningsrisk 
avses risken att inte kunna uppfylla 
betalningsförpliktelser som en följd 
av otillräcklig likviditet eller svårig-
heter att uppta nya lån.

För Victoria Park bör aldrig 
tillgången till kapital vara en be-
gränsande faktor. Likviditetsrisken 
hanteras genom att Victoria Park 
har tillgång till krediter eller likvida 
medel. 

Upplåningsrisk är risken för att 

finansiering saknas eller är mycket 
oförmånlig vid viss tidpunkt. 

ränterisk
Med ränterisk avses risken för en 
resultat- och kassaflödespåverkan 
genom en förändring av marknads-
räntan. 

För att hantera ränterisken och 
uppnå en jämn utveckling av finans-
nettot kommer den genomsnittliga 
räntebindningen för Victoria Parks 
räntebärande låneskuld att anpas-
sas efter bedömd risknivå och ränte-
förväntningar. 

motpartsrisk
Med motpartsrisk avses risken att 
motpart inte kan fullgöra leverans 
eller betalning. I finansverksamhe-
ten uppstår motpartsrisk framförallt 
vid placering av likviditetsöverskott 
samt erhållande av långfristiga kre-
ditlöften. För att reducera mot-
partsrisken anges i finanspolicyn att 
Victoria Park endast ska arbeta med 
banker eller likvärdiga kreditinstitut 
med en rating motsvarande minst A 
från såväl Moody’s som Standard & 
Poors. 
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påverkan från  
huvudaktieägare 
MCJ Holding AB kommer efter ge-
nomförd försäljning och utdelning, 
exklusive garantiåtaganden, att äga 
aktier i Bolaget för motsvarande 
cirka 17,9 procent av kapital och 
röster, Grotton Holding AB cirka 
17,0 procent, Mellby Gård AB cirka 
10,8 procent och Östersjöstiftelsen 
cirka 10,5 procent. Dessa innehav 
gör att nämnda ägare får stort in-
flytande i Bolaget och kan komma 
att påverka bland annat sådana 
angelägenheter som är föremål för 
omröstning på bolagsstämma, ex-
empelvis val av styrelse. Nämnda ak-
tieägare kan också ha möjlighet att 
förhindra eller försvåra att Bolaget 
förvärvas genom ett offentligt upp-
köpserbjudande.

skatter och  
ändrad lagstiftning
Victoria Park betalar fastighetsskatt 
för de fastigheter som Bolaget äger 
under exploateringstiden, det vill 
säga innan fastigheterna har sålts.

Det pågår ständigt arbete med 
förändringar i lagstiftningen av-
seende beskattning av företag och 
fastigheter. En förändring i sådan 
lagstiftning, eller en förändring av 

rättspraxis, kan medföra en föränd-
rad situation för Bolaget. Även änd-
rad lagstiftning eller rättspraxis inom 
vissa andra områden, exempelvis 
hyres-, förvärvs-, och miljölagstift-
ningen, reglerna gällande ombild-
ning av hyresrätter till bostadsrätter 
samt möjligheter att erhålla vissa 
bidrag kan få negativa konsekven-
ser för Bolaget. Bolagets verksamhet 
är således till viss del beroende av 
politiska beslut inom områden där 
politisk oenighet råder gällande lag-
stiftningens innehåll. 

milJö
Fastighetsförvaltning och fastighets-
exploatering medför miljöpåverkan. 
Enligt miljöbalken har den som be-
drivit en verksamhet som har bidra-
git till föroreningen även ett ansvar 
för efterbehandling. Om inte verk-
samhetsutövaren kan utföra eller be-
kosta efterbehandling av en fastighet 
är den som förvärvat fastigheten och 
som vid förvärvet känt till eller då 
borde ha upptäckt föroreningarna 
ansvarig. Det innebär att krav, un-
der vissa förutsättningar, kan riktas 
mot Bolaget för marksanering eller 
efterbehandling avseende förekomst 
av eller misstanke om förorening i 
mark, vattenområden eller grund-

vatten för att ställa fastigheten i så-
dant skick som följer av miljöbalken. 
Sådant krav kan påverka Bolaget  
negativt. 

Victoria Park har inte gjort någon 
fullständig utredning av eventuella 
miljöföroreningar i fastigheten i 
Malmö. För närvarande finns dock 
inte någon kännedom om några 
väsentliga miljökrav som kan riktas 
mot Bolaget. 

Bolaget kan komma att genom-
föra miljöutredningar vid framtida 
bolags- eller fastighetsförvärv.

aktien
I allmänhet är värdepappershandel 
förknippad med risk och riskta-
gande. Eftersom en aktieinvestering 
både kan stiga och sjunka i värde är 
det inte säkert att en investerare kan 
komma att få tillbaka satsat kapital. 
Investeringar i Bolagets aktier bör 
därför föregås av en noggrann analys 
av Bolaget, dess konkurrenter och 
omvärld samt generell information 
om bygg- och fastighetsbranschen 
samt bygg- och fastighetsbolag. 
En investering i aktier bör aldrig 
ses som ett snabbt sätt att generera 
avkastning utan snarare som en in-
vestering som görs på lång sikt med 
kapital som kan undvaras. 
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Styrelsen i Annehem Fastigheter AB (publ) beslutade den 29 augusti 2007 att sälja 
33,3 procent av aktierna i det helägda dotterbolaget Victoria Park i Malmö AB 
(publ). I enlighet härmed inbjuds aktieägarna i Annehem och allmänheten att, 
enligt villkoren i detta prospekt, köpa aktier i Victoria Park. Vidare beslutade 
styrelsen att föreslå att resterande 66,7 procent av aktierna delas ut till aktieägarna 
i Annehem. Förslaget innebär att utdelningen sker i enlighet med den så kallade 
Lex ASEA och kommer vid utdelningstillfället inte att beskattas i Sverige hos 
Annehem eller dess aktieägare. 
Köpförbindelser och garantier motsvarande 100 procent av de aktier som erbjuds 
till försäljning har erhållits från befintliga aktieägare. Ett antal större aktieägare i 
Annehem, däribland MCJ Holding AB, Grotton Holding AB, Mellby Gård AB, 
Östersjöstiftelsen, Peab AB, Bjäre Invest AB och AB Possessor, har genom köp-
förbindelser förbundit sig att förvärva aktier för cirka 64 mkr, motsvarande cirka 
68 procent av de aktier som omfattas av Erbjudandet. Härutöver har några av 
dessa ställt ut garantier avseende köp av samtliga de aktier som inte köps med 
eller utan stöd av företrädesrätt och som inte omfattas av köpförbindelser, mot-
svarande cirka 32 procent av det totala Erbjudandet, se Aktier, aktiekapital och 
ägarförhållanden. 
Genom försäljningen och utdelningen skapar Annehem en såväl finansiellt som 
verksamhetsmässig fristående koncern kring konceptet Victoria Park med egen 
organisation, styrelse och ledning, vilket skapar bättre utvecklingsmöjligheter och 
starkare fokus på Victoria Parks produkt- och tjänsteutbud. 
Genom försäljningen beräknas Annehem tillföras 92,8 miljoner före transaktions-
kostnader, vilket motsvarar ökningen av Victoria Parks egna kapital under 2007 
genom dels nyemissioner, dels de ovillkorade aktieägartillskott som Annehem till-
skjutit Victoria Park under 2007.1 
Victoria Park har ansökt om att ta upp aktierna i Victoria Park till handel på First 
North. Spridningskravet kommer att uppfyllas i och med utdelningen. Första dag 
för handel med Victoria Park-aktien på First North beräknas vara tidigast den 
14 november 2007. Avstämningsdag för aktieägare i Annehem avseende rätt till 
utdelning av aktierna i Victoria Park är den 2 november 2007. 
En notering på First North innebär att Victoria Park får direkt tillgång till kapital-
marknaden, vilket ökar möjligheten att använda den egna aktien som betalnings-
medel vid framtida bolags- eller fastighetsförvärv. En separat notering skapar även 
förutsättningar för en större finansiell flexibilitet. Styrelsen i Annehem har också 
gjort bedömningen att konceptet Victoria Park kommer utvecklas bättre som en 
egen organisation med egen styrelse och ledning. Dessutom kommer en note-
ring ge Victoria Park ökad uppmärksamhet, något som kan inverka positivt på 
Victoria Parks verksamhet och underlätta en fortsatt expansion. Slutligen ger no-
teringen av Victoria Park en möjlighet att investera i ett projektutvecklingsbolag 
som avser att förvärva fastigheter för exploatering och försäljning av bostadsrätter 
under ett eget boendekoncept. 

Malmö den 12 oktober 2007 

	 Annehem	Fastigheter	AB	(publ)	 Victoria	Park	i	Malmö	AB	(publ)
 Styrelsen Styrelsen

1.  Transaktionskostnader beräknas uppgå till cirka 5,5 mkr, varav garantiprovision till garanter kommer att utgå med cirka 1,5 mkr. Garantiprovision kommer att belasta Annehem och övriga  
transaktionskostnader kommer att belasta Victoria Park. 

bakgrund och mBakgrund och motiv inbjudan till köInbjudan t i l l  köp av  akt ier
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Härmed inbjuds aktieägarna i Annehem Fastigheter AB (publ) och allmän-
heten att köpa aktier i Victoria Park i Malmö AB (publ) enligt villkoren i detta  
prospekt. 
Erbjudandet omfattar totalt 6 186 665 aktier, envar med ett kvotvärde om 
0,3125 kronor. Priset för en aktie i Victoria Park är 15 kronor. Anmälningstiden 
för köp av aktier löper från och med den 15 oktober till och med den  
26 oktober 2007. 
Den som var aktieägare i Annehem den 5 oktober 2007 har företrädesrätt att 
köpa aktierna i Victoria Park. Varje två (2) aktier i Annehem ger företrädesrätt att 
köpa en (1) aktie i Victoria Park. Externa investerare kommer således endast att 
ha rätt att köpa aktier i Victoria Park i den mån aktieägarna i Annehem inte köper 
samtliga de aktier som erbjuds till försäljning. I den mån aktieägarna i Annehem 
önskar köpa fler aktier än de som erbjuds till försäljning, kommer aktierna att 
fördelas proportionerligt mellan dem utifrån det antal aktier som respektive  
aktieägare innehade i Annehem den 5 oktober 2007. 
Erbjudandet är villkorat av att aktieägarna i Annehem på extra bolagsstämma den 
29 oktober 2007 beslutar att dela ut resterande 66,7 procent av aktierna i Victoria 
Park i enlighet med styrelsens förslag om utdelning, se Information om utdelning 
av aktier i Victoria Park till befintliga aktieägare i Annehem. 
Annehem Fastigheters och Victoria Parks styrelse är ansvarig för innehållet i detta pro-
spekt som upprättats med anledning av Erbjudandet och noteringen på First North. 
Härmed försäkras att alla rimliga försiktighetsåtgärder vidtagits för att säkerställa att 
uppgifterna i prospektet, såvitt styrelsen känner till, överensstämmer med de faktiska 
förhållandena och att ingenting är utelämnat som skulle kunna påverka dess inne-
börd. 

Malmö den 12 oktober 2007 

	 Annehem	Fastigheter	AB	(publ)	 Victoria	Park	i	Malmö	AB	(publ)
 Styrelsen Styrelsen

bakgrund och mBakgrund och motiv inbjudan till köInbjudan t i l l  köp av  akt ier
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villkor och anvisningarVil lkor  och anvisningar

erbJudande om köp av aktier 
i victoria park 
Erbjudandet omfattar totalt 
6 186 665 aktier, envar med ett 
kvotvärde om 0,3125 kronor. 

Villkor för Erbjudandet 
Erbjudandet är villkorat av att 
aktieägarna i Annehem på extra  
bolagsstämma den 29 oktober 2007 
beslutar att dela ut resterande 
12 373 330 aktier i Victoria Park i 
enlighet med styrelsens förslag (se 
nästa sida). 

Försäljningspris 
Priset för en aktie i Victoria Park är 
15 kronor. 

Aktierna kommer att handlas på 
First North i poster om 500 aktier.

Företrädesrätt för  
aktieägare i Annehem 
Den som var aktieägare i Annehem 
den 5 oktober 2007 har företrädes-
rätt att köpa aktier framför externa 
investerare. Varje två (2) aktier i 
Annehem ger företrädesrätt att köpa 
en (1) aktie i Victoria Park (Innehav 

som inte är jämnt delbara med 2 
kommer att avrundas uppåt till när-
maste heltal). Externa investerare 
kommer således endast att ha rätt 
att köpa aktier i Victoria Park i den 
mån aktieägarna i Annehem inte  
köper samtliga de aktier som erbjuds 
till försäljning. I den mån aktie-
ägarna i Annehem önskar köpa fler 
aktier än de som erbjuds till försälj-
ning, kommer aktierna att fördelas 
proportionerligt mellan dem uti-
från det antal aktier som respektive 
aktieägare innehade i Annehem den 
5 oktober 2007.

Sista dag för handel i Annehem-
aktien inklusive företrädesrätt att 
köpa aktier i Victoria Park var den 
2 oktober 2007. 

Anmälan och betalning 
Den som önskar köpa aktier i 
Victoria Park ska använda en särskild 
anmälningssedel. Anmälningssedlar 
kan rekvireras från SEB på telefon 
08-639 27 50. 

En anmälan med önskan om att 
få köpa aktier ska göras under pe-
rioden från och med den 15 oktober 

till och med den 26 oktober 2007. 
Observera att betalning ska ske sam-
tidigt som anmälan sker enligt an-
visningar på anmälningssedeln.

Anmälningssedel och betalning 
måste vara SEB tillhanda senast 
kl. 16.00 den 26 oktober 2007. 

Observera även att anmälan med 
önskan om att köpa aktier är bin-
dande, men att tilldelning inte är 
garanterad. Ofullständigt eller fel-
aktigt ifyllda anmälningssedlar kan 
komma att bortses från. Endast en 
anmälningssedel per köpare kom-
mer att beaktas. Om några aktier 
inte tilldelas, eller om villkoret om 
utdelning av resterande aktier inte 
uppfylls, kommer inbetald likvid att 
återbetalas snarast möjligt (se vidare 
under rubriken ”Återbetalning vid 
utebliven tilldelning med mera”). 

Tilldelning
Styrelsen i Annehem kommer att 
fatta beslut om fördelningen av ak-
tier den 29 oktober 2007. Beslutet 
kommer att offentliggöras genom 
ett pressmeddelande före bolags-
stämman samma dag. 

En aktieägare som på 
utsökningsdagen den
5 oktober 2007 äger  
100 aktier i Annehem... 

...erhåller rätten att 
genom betalning av en 
likvid om 750 kronor... 

...köpa 50 aktier i
Victoria Park 

En aktieägare som på 
utsökningsdagen den
5 oktober 2007 äger  
109 aktier i Annehem... 

...erhåller rätten att 
genom betalning av en 
likvid om 825 kronor...

...köpa 55 aktier i
Victoria Park 

100 AKTIER  
I ANNEHEM

50 AKTIER  
I VICTORIA

PARK

En aktieägare som på 
avstämningsdagen den 
2 november 2007 äger  
100 aktier i Annehem... 

...erhåller utan åtgärd 
100 aktier i Victoria 
Park.  

100 AKTIER  
I ANNEHEM 100 AKTIER  

I VICTORIA

PARK

109 AKTIER  
I ANNEHEM

55 AKTIER  
I VICTORIA

PARK

AKTIEINNEHAV JÄMNT DELBART MED 2 – ETT EXEMPEL  AKTIEINNEHAV EJ JÄMNT DELBART MED 2 – ETT EXEMPEL  

UTDELNING AV AKTIER I VICTORIA PARK  – ETT EXEMPEL  

exempel vid erbJudande om köp av aktier

1  För ytterligare information om Lex ASEA, se Skattefrågor i Sverige. 
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villkor och anvisningarVil lkor  och anvisningar

Redovisning och leverans 
Den som tilldelas aktier och som har 
sina aktier direktregistrerade kom-
mer dels att erhålla en vp-avi med 
besked om antalet tilldelade aktier, 
dels ett tilldelningsbesked som be-
kräftelse på köpet. Vp-avi och till-
delningsbesked beräknas utsändas 
tidigast den 5 november 2007. 

Köpta aktier beräknas finnas till-
gängliga på respektive vp-konto 
samma dag. 

Den som har sina aktier förvaltar-
registrerade kommer att underrättas 
i enlighet med respektive förvaltares 
rutiner.

Återbetalning vid utebliven  
tilldelning med mera
Den som anmält intresse om att få 
köpa aktier och som betalat i en-
lighet med anvisningar på anmäl-
ningssedeln men som inte tilldelas 
några aktier, kommer att återfå 
inbetald likvid snarast möjligt. 
Detsamma gäller om villkoret om 
utdelning inte uppfylls, det vill säga 
om bolagsstämman i Annehem den  
29 oktober 2007 beslutar att inte dela 

ut resterande aktier. Återbetalningen 
av inbetald likvid ombesörjs av SEB. 
Någon ränta utgår inte. 

Notering på First North
Victoria Park har ansökt om no-
tering av samtliga aktier i Victoria 
Park på First North under beteck-
ningen VICP. Första dag för handel 
beräknas bli tidigast den 14 novem-
ber 2007. En börspost kommer att 
motsvara 500 aktier. 

Rätt till utdelning
Aktierna i Victoria Park medför rätt 
till utdelning från och med räken-
skapsåret 2007, se Verksamhet. 

Anslutning till VPC
Bolaget har ansökt om att dess ak-
tier ska anslutas till VPC. I samband 
med att aktierna ansluts kommer de 
att tilldelas en ISIN-kod, för vidare 
information se Legala frågor.



En aktieägare som på 
utsökningsdagen den
5 oktober 2007 äger  
100 aktier i Annehem... 

...erhåller rätten att 
genom betalning av en 
likvid om 750 kronor... 

...köpa 50 aktier i
Victoria Park 

En aktieägare som på 
utsökningsdagen den
5 oktober 2007 äger  
109 aktier i Annehem... 

...erhåller rätten att 
genom betalning av en 
likvid om 825 kronor...

...köpa 55 aktier i
Victoria Park 

100 AKTIER  
I ANNEHEM

50 AKTIER  
I VICTORIA

PARK

En aktieägare som på 
avstämningsdagen den 
2 november 2007 äger  
100 aktier i Annehem... 

...erhåller utan åtgärd 
100 aktier i Victoria 
Park.  

100 AKTIER  
I ANNEHEM 100 AKTIER  

I VICTORIA

PARK

109 AKTIER  
I ANNEHEM

55 AKTIER  
I VICTORIA

PARK

AKTIEINNEHAV JÄMNT DELBART MED 2 – ETT EXEMPEL  AKTIEINNEHAV EJ JÄMNT DELBART MED 2 – ETT EXEMPEL  

UTDELNING AV AKTIER I VICTORIA PARK  – ETT EXEMPEL  

exempel vid utdelning av aktier i victoria park

Styrelsen i Annehem Fastigheter AB 
(publ) beslutade den 29 augusti 
2007, förutom att sälja aktier, att fö-
reslå bolagsstämman att dela ut res-
terande 12 373 330 aktier i Victoria 
Park i Malmö AB (publ) till aktieä-
garna. Utdelningen sker i enlighet 
med den så kallade Lex ASEA och 
kommer vid utdelningstillfället inte 
att beskattas i Sverige hos Annehem 
eller dess aktieägare. Styrelsens förslag 
innebär att aktieägarna i Annehem 
kommer att få en (1) aktie Victoria 
Park för varje (1) aktie som innehas i 
Annehem på avstämningsdagen den 
2 november 2007. Styrelsens förslag 
är villkorat dels av att Annehem före 
utdelningen sålt de 6 186 665 aktier 
som erbjuds till försäljning enligt 
villkoren i detta prospekt, dels av att 
den extra bolagsstämman i Annehem 
den 29 oktober 2007 beslutar om 
utdelning i enlighet med styrelsens 
förslag. Avstämningsdag för rätt att 
delta i bolagsstämman den 29 okto-
ber 2007 är den 23 oktober 2007. 

Efter utdelningen och försälj-
ningen kommer Annehem inte att 
äga några aktier i Victoria Park. 

Ett fullständigt förslag till utdel-
ning kommer att finnas tillgängligt 
senast två veckor före den extra 
bolagsstämman, det vill säga senast 
den 15 oktober 2007. Det fullstän-
diga förslaget kommer dels att finnas 
tillgängligt på Annehems hemsida 
(www.annehem.se), dels på Victoria 
Parks hemsida (www.victoriapark.
se). Det kan också rekvireras från 
Annehem på adress Djäknegatan 23, 
Box 4246, 203 13 Malmö eller tele-
fonnummer 040-16 77 70. 

Avstämningsdag
Avstämningsdag för att erhålla ak-
tier i Victoria Park är den 2 no-
vember 2007. Den som på av-
stämningsdagen äger en (1) aktie i 
Annehem får en (1) aktie i Victoria 
Park. Någon anmälan behövs inte. 
Utdelningen sker automatiskt. 

Sista dag för handel i Annehem-

aktien inklusive rätt till utdelning är 
den 30 oktober 2007. 

Redovisning och leverans
De aktieägare i Annehem som den 
2 november 2007 är direktregistre-
rade i den av VPC förda aktieboken 
kommer att få en redovisning från 
VPC som utvisar det antal aktier 
som delats ut. Redovisningen be-
räknas skickas tidigast den 6 novem-
ber 2007. Från och med den 6 no-
vember beräknas aktierna finnas 
tillgängliga på respektive vp-konto. 

De aktieägare i Annehem som har 
sina aktier förvaltarregistrerade får 
inte någon redovisning från VPC 
utan från respektive förvaltare. 

De aktieägare som är upptagna 
i den särskilda förteckningen över 
panthavare med flera får inte någon 
redovisning från VPC utan medde-
las separat. 

information om Informat ion om utdelning av  akt ier 
i  Victor ia  Park t i l l  bef int l iga  akt ie-
ägare  i  Annehem

1  För ytterligare information om Lex ASEA, se Skattefrågor i Sverige. 
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Oktober 2007

viktiga datum i samband med erbJudandet och utdelningen av aktierna i victoria park 

6 NOV

Utdelade�aktier�i�Victoria�
Park�finns�tillgängliga�på�
vp-konton

2 NOV

Avstämningsdag�för�aktieägarna�i�
Annehem�avseende�rätt�till�utdel-
ning�i�form�av�aktier�i�Victoria�Park

15 OKT

Första�dag�för�köp�av�
aktier�i�Victoria�Park�

14 NOV

Bedömd�tidigaste�
första�dag�för�handel�
i�Victoria�Park-aktien

23 OKT

Avstämningsdag�för�
rätt�att�delta�på�ex-
tra�bolagsstämma�i�
Annehem�den��
29�oktober

26 OKT

Sista�dag�för�köp�av�
aktier�i�Victoria�Park

29 OKT

Extra�bolagsstämma�i�
Annehem�med�beslut�
om�utdelning

1 NOV

Köpta�aktier�i�Victoria�
Park�finns�tillgängliga�på�
vp-konton

29 OKT

Besked�om�utfallet�av�försälj-
ningen�av�aktier�i�Victoria�Park

25 OKT

Sista�dag�att�anmäla�
närvaro�på�extra�bolags-
stämma�i�Annehem

NovemberAnmälningsperiod�(15�okt�–�26�okt)

30 OKT

Sista�dag�för�handel�i�
Annehem-aktien�inklusive�
rätt�till�utdelning

15

information om Informat ion om utdelning av  akt ier 
i  Victor ia  Park t i l l  bef int l iga  akt ie-
ägare  i  Annehem
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Nedan följer en sammanfattning 
av de skattekonsekvenser som en-
ligt nu gällande svensk skattelag-
stiftning kan uppkomma med an-
ledning av utdelning av aktierna i 
Victoria Park för aktieägare som är 
obegränsat skattskyldiga i Sverige. 
Sammanfattningen är inte avsedd 
att uttömmande behandla alla skat-
tefrågor som kan uppkomma för 
aktieägare i Annehem. Den behand-
lar exempelvis inte de speciella regler 
som gäller för så kallade kvalificerade 
aktier i fåmansföretag eller aktier 
som ägs av handelsbolag eller sådana 
juridiska personer vars aktier räknas 
som lagertillgångar i en näringsverk-
samhet. Skattekonsekvenserna för 
enskilda aktieägare kan vara bero-
ende av speciella omständigheter i 
det enskilda fallet. Detta innebär 
att särskilda skattekonsekvenser som 
inte är beskrivna kan uppkomma för 
särskilda kategorier av aktieägare, 
såsom investmentbolag, värdepap-
persfonder och personer som inte är 
obegränsat skattskyldiga i Sverige. 
Varje aktieägare rekommenderas att 
inhämta råd från skatteexpertis avse-
ende de skattekonsekvenser som kan 
uppkomma till följd av utdelningen 
av aktierna i Victoria Park, exem-
pelvis till följd av utländska regler, 
skatteavtal eller andra tillämpliga 
regler. 

beskattning vid utdelning av 
aktier i victoria park
Enligt särskild skattelagstiftning, 
den så kallade Lex ASEA-regeln 
(42 kap. 16 § inkomstskatte-
lagen), är utdelningen av aktierna 

i Victoria Park skattefri i Sverige. 
Omkostnadsbeloppet för de ak-
tier i Annehem som berättigar till 
utdelningen ska i stället fördelas 
på aktierna i Annehem respektive 
Victoria Park. Fördelningen görs 
med ledning av den värdenedgång 
av aktierna i Annehem som föran-
leds av utdelningen av aktierna i 
Victoria Park. 

Annehem avser att hos 
Skatteverket ansöka om ett så kallat 
allmänt råd och meddelande till led-
ning för fördelning av anskaffnings-
värdet på aktierna i Annehem och 
Victoria Park. Annehem kommer 
att informera aktieägarna om inne-
hållet i Skatteverkets allmänna råd 
och meddelande genom publicering 
på Annehems respektive Victoria 
Parks hemsida.

beskattning vid framtida 
avyttring av aktier i victoria 
park
Fysiska personer
Fysiska personer och dödsbon be-
skattas för hela kapitalvinsten i in-
komstslaget kapital vid försäljning 
av aktier i Victoria Park. Skatt tas ut 
med 30 procent av kapitalvinsten. 
Kapitalvinsten beräknas som skillna-
den mellan försäljningsersättningen, 
efter avdrag för försäljningsutgifter 
och omkostnadsbeloppet.

Omkostnadsbeloppet för en aktie 
ska utgöras av det genomsnittliga 
omkostnadsbeloppet för innehava-
rens aktier av samma slag och sort. 
För aktier i Victoria Park som erhål-
lits genom skattefri utdelning från 
Annehem bör omkostnadsbeloppet 

utgöras av det värde som fastställs 
med stöd av Skatteverkets allmänna 
råd och meddelande. Som ett alter-
nativ till genomsnittsmetoden kan 
schablonregeln användas förutsatt 
att aktierna i Victoria Park är mark-
nadsnoterade vid tidpunkten för 
försäljningen. Denna regel innebär 
att omkostnadsbeloppet får beräknas 
till 20 procent av försäljningspriset 
efter avdrag för försäljningsutgifter. 
För beräkning av kapitalförlust vid 
avyttring av aktier, se ovan avseende 
beräkning av kapitalvinst. Uppstår 
kapitalförlust på aktier kan den kvit-
tas i sin helhet mot kapitalvinster på 
aktier under samma år. Kvittning 
kan även ske fullt ut mot kapital-
vinster på andra marknadsnoterade 
delägarrätter utom andelar i värde-
pappersfonder som innehåller en-
dast svenska fordringsrätter (svenska 
räntefonder). Om kapitalförlusterna 
är större än kapitalvinsterna får över-
skjutande förlust dras av mot andra 
kapitalinkomster med 70 procent. 
Uppkommer underskott i inkomst-
slaget kapital medges reduktion av 
skatten på inkomst av tjänst och 
näringsverksamhet samt fastighets-
skatt. Sådan skattereduktion medges 
med 30 procent för underskott som 
understiger 100 000 kronor och 
med 21 procent för underskott där-
utöver. Underskott kan inte sparas 
till ett senare beskattningsår.

För fysiska personer och dödsbon 
beskattas utdelning i inkomstslaget 
kapital efter en skattesats om 30 pro-
cent. För juridiska personer, utom 
dödsbon, är skattesatsen 28 pro-
cent. För vissa juridiska personer 
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gäller särskild regler. För aktiebolag 
och ekonomiska föreningar, med 
undantag för investmentföretag, är 
utdelning på näringsbetingat aktie-
innehav skattefri. 

Juridiska personer
Aktiebolag och andra juridiska per-
soner, utom dödsbon, beskattas för 
alla inkomster inklusive kapital-
inkomster (såsom kapitalvinst vid 
försäljning av aktier eller andelar av 
aktier i Victoria Park) i inkomstsla-
get näringsverksamhet efter en skat-
tesats om 28 procent. För beräkning 
av kapitalvinst respektive kapital-
förlust, se Fysiska personer. Avdrag 
för kapitalförluster på aktier medges 
bara mot kapitalvinster på aktier och 
andra delägarrätter. Sådana kapital-
förluster kan även, om vissa villkor 
är uppfyllda, kvittas mot kapital-
vinster på aktier och delägarrätter i 
bolag inom samma koncern, under 
förutsättning att koncernbidragsrätt 
föreligger. Kapitalförluster på aktier, 
som inte har kunnat utnyttjats ett 
visst beskattningsår, får sparas och 
dras av mot kapitalvinster på delä-
garrätter under efterföljande beskatt-
ningsår utan begränsning i tiden.

För aktiebolag och ekonomiska 
föreningar gäller dock att kapital-
vinster på näringsbetingade aktier 
är skattefria och att kapitalförluster 
på näringsbetingade aktier inte är 
avdragsgilla. Noterade aktier anses 
näringsbetingade under förutsätt-
ning att aktieinnehav motsvarar 
minst 10 procent av rösterna eller 
om innehavet betingas av rörelse. 
Skattefrihet för kapitalvinst på  

noterade aktier förutsätter dessutom 
att aktierna inte avyttras inom ett år 
från det att andelarna blivit närings-
betingade hos innehavaren. I gen-
gäld är kapitalförluster på noterade 
näringsbetingade andelar som inne-
hafts kortare tid än ett år avdrags-
gilla. Om aktier av samma slag och 
sort anskaffats vid olika tidpunkter, 
anses en senare anskaffad aktie ha 
avyttrats före en tidigare anskaffad 
aktie av samma slag och sort. Om 
innehavet omfattar såväl aktier som 
inte uppfyller kravet på innehavstid 
som aktier som uppfyller detta krav 
anses dessa vid beräkning enligt 
genomsnittsmetoden inte vara av 
samma slag och sort. 

utländska aktieägare
För aktieägare som inte är skatte-
rättsligt hemmahörande i Sverige 
utgår normalt svensk kupongskatt 
på all utdelning från svenska aktie-
bolag. Utdelning som omfattas av 
Lex ASEA är dock undantagen från 
svensk kupongskatt. Däremot kan 
utdelningen av aktierna i Victoria 
Park medföra skattekonsekvenser 
i det land där aktieägaren har sitt 
hemvist.

Framtida utdelning från Victoria 
Park är föremål för svensk kupong-
skatt som uppgår till 30 procent. 
Denna skattesats är dock i allmänhet 
reducerad genom skatteavtal som 
Sverige har ingått med andra länder 
för att undvika dubbelbeskattning. 
Avdraget för kupongskatt verkställs 
normalt av VPC eller, beträffande 
förvaltarregistrerade aktier, av för-
valtaren.

Svensk kupongskatt utgår dock 
inte på utdelning till utländska  
bolag på näringsbetingade aktier 
om det utländska bolaget motsvarar 
ett sådant svenskt bolag som kan ta 
emot utdelning skattefritt och ut-
delningen hade varit skattefri för ett 
svenskt bolag. Kravet på innehavstid 
måste härvid vara uppfyllt vid utdel-
ningstillfället.

Fysiska personer som inte är 
bosatta eller stadigvarande vistas 
i Sverige beskattas normalt inte i 
Sverige vid försäljning av svenska 
aktier. Enligt en särskild regel kan 
emellertid en fysisk person som är 
bosatt utanför Sverige ändå bli be-
skattad i Sverige vid försäljning av 
svenska aktier, om personen under 
det kalenderår då försäljningen sker 
eller vid något tillfälle under de tio 
närmast föregående kalenderåren 
varit bosatt i Sverige eller stadigva-
rande vistats här. Tillämpligheten av 
denna regel kan dock i viss mån vara 
begränsad genom skatteavtal.

Utländska juridiska personer 
är normalt inte skattskyldiga för  
kapitalvinst på svenska aktier an-
nat än om vinsten är hänförlig till 
ett så kallat fast driftställe i Sverige. 
Reglerna om skattefria kapitalvin-
ster på näringsbetingade aktier är 
tillämpliga även för utländska mot-
svarigheter till svenska aktiebolag 
och ekonomiska föreningar, som är 
hemmahörande inom EES och är 
föremål för beskattning jämförlig 
med svensk beskattning.
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detta är victoria park
Victoria Park avser att förvärva  
fastigheter för exploatering och för-
säljning av bostadsrätter inom ramen 
för ett unikt boendekoncept. Sedan 
2006 har Victoria Park arbetat med 
att utveckla Bolagets första livs-
stilsboende med bostadsrätter och 
gemensamma lokaler i Limhamn, 
Malmö. Victoria Park har även inlett 
diskussioner avseende nyetableringar 
i Köpenhamn och i Mälardalen. 

unikt koncept
Victoria Park är ett unikt boende-
koncept med bostadsrätter med till-
gång till stora gemensamhetslokaler 
och som prioriterar hög standard, 
aktiviteter och service. Konceptets 
innehåll svarar mot en ökad efter-
frågan på dessa värden och erbjuder 
ett boendekoncept som tidigare en-
dast fanns tillgängligt utomlands. 

Victoria Park är ett livsstilsboende 
för människor som vill leva ett aktivt 
och innehållsrikt liv med tillgång till 
god service och hög standard. För 
ökad livsglädje. 

goda marknads-
förutsättningar
Livsstilsboende är ett relativt okänt 
fenomen i Sverige, och för den de-
len även i Norden och Europa. Då 
människor prioriterar sin tid på an-
dra sätt än tidigare och kräver mer 
bekvämligheter och service i sitt när-
område och sin närhet, skapas goda 
förutsättningar för bostäder inom 
Victoria Park-konceptet. 

Jag bedömer att boendeformer 
behöver utvecklas i takt med att 
människors krav på bekvämlig-
het, aktivitet och service ökar. Då 
jag ser goda förutsättningar för 

Victoria Park att utveckla livsstils-
boenden i regioner där människor 
med denna livsstil finns, kommer 
vårt nästa steg bli Köpenhamns- och 
Stockholmsregionen. 

I och med att konceptet och bo-
endeformen blir alltmer känd, kom-
mer fler att söka sig till detta utveck-
lade livsstilsboende. 

första enheten – victoria 
park malmö
Den första Victoria Park-enheten 
i Sverige kommer att vara belägen 
i Limhamn, nära Öresundsbron. 
Victoria Park Malmö kommer att 
koncentreras runt Eurocs före detta 
huvudkontor, en fastighet som är 
strategiskt väl placerad i förhållande 
till kommunikationer, service, natur 
och kultur. Detta läge skapar förut-
sättningar för ett rikt och aktivt liv, 
präglat av upplevelser och gemen-
skap med övriga boende. 

Hela enheten bedöms om-
fatta 395 moderna lägenheter och 
3 500 kvm gemensamma lokaler. 
Hittills har det inkommit cirka 
490 intresseanmälningar och för-
säljningen av de första bostadsrät-
terna är planerad att påbörjas i slutet 
av oktober 2007. Inom ramen för 
Victoria Park Malmö har vi genom 
ett avtal med HSB gett deras bospa-
rare prioritet till 70 av de planerade 
bostadsrätterna. 

skalbart affärskoncept
Victoria Park avser att växa dels 
genom egna förvärv av nya utveck-
lingsfastigheter, dels genom part-
ners. Målet är att etablera Victoria 
Park i andra storstadsregioner och vi 
har redan börjat söka mark för fram-
tida etableringar. För närvarande för 

Victoria Park ett flertal diskussio-
ner avseende förvärv av utvecklings-
områden i Sverige och i Danmark. 
I Sverige har Victoria Park pågående 
diskussioner avseende exploatering 
av bostäder i Mälardalen tillsam-
mans med en partner. I Danmark 
har Bolaget tecknat ett avtal med 
byggkonsultföretaget Rambøll 
Danmark A/S för att söka mark för 
etablering. 

För vidare expansion i norra 
Europa ser vi stora möjligheter. 
Victoria Park har ett helhetskoncept 
inom ett område där andra aktörer 
inte har etablerat sig. Mot bakgrund 
av detta ser vi därför hela Europa 
som en kommande marknad för 
Victoria Park etableringar. Vi av-
ser att söka lokala partners på varje 
enskild marknad där vi ser att för-
utsättningarna finns för att kunna 
förverkliga vår ambition. 

stark och erfaren  
organisation
Vår organisation har rekryterats från 
bygg- och fastighetssektorn samt 
tjänste- och servicesektorn, för att 
säkerställa kompetensen genom 
hela värdekedjan. Med denna orga-
nisation som grund kommer vi att 
ha möjlighet att kunna bygga flera 
Victoria Park-enheter parallellt. 

viktiga framgångsfaktorer
Viktiga framgångsfaktorer för 
Victoria Park kommer att vara: 
	�En stark marknads- och försälj-

ningsorganisation, vilka säkras 
genom att vi har rekryterat de 
mest kompetenta inom aktuella 
sektorer. 

	�Medarbetarna inom Victoria 
Parks långa erfarenhet av att driva 

Det är spännande att få leda arbetet att bygga ett bolag som ytterst 
har till uppgift att öka människors livsglädje genom ett nytt sätt att 
leva och bo. Inom Victoria Park har vi utvecklat ett unikt koncept 
för livsstilsboende som vi nu är i kraft att realisera genom exploa-
teringen av bolagets första enhet i Malmö. Vår bedömning är att vi 
framgent ska kunna etablera Victoria Park på andra orter i primärt 
Norden, men även på sikt i övriga norra Europa. 

vd har ordetVD har  ordet



och realisera fastighetsprojekt.
	�Att ständigt utveckla konceptet, 

både på central och lokal nivå. 
Detta säkras genom fokus och 
närhet till de boende. 

	�Att genom lyhördhet förstå och 
leverera i linje med kundens 
behov, krav och önskemål. 

	�En sund etableringstakt som 
ska ske dels genom förvärv, dels 
genom partners. 

	�Närhet och goda kontakter 
med kommunen på de orter där 
Victoria Park vill etablera sig. 
Victoria Park vill stärka kommu-
nernas attraktionskraft, genom 
att göra omflyttning för mer ka-
pitalstarka invånare möjlig inom 
den egna kommunen. 

notering av victoria park
Jag ser med tillförsikt fram emot 
att Victoria Park blir en fristående 
koncern. Härigenom kan Victoria 
Park utvecklas som ett fristående 
bolag. Min förhoppning är att 
Victoria Park ska vara ett intressant 
investeringsalternativ för såväl pri-
vata som institutionella investerare. 
Välkommen att investera i Victoria 
Park, ett projektutvecklingsbolag 
som ska skapa vinster genom sitt 
unika boendekoncept. 

Malmö den 12 oktober 2007 

Unni Åström
Verkställande direktör

»  Victoria Park avser att växa dels genom 
egna förvärv av nya utvecklingsfastigheter, 
dels genom partners. «
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victoria park – ett unikt 
koncept
Victoria Park är ett projektutveck-
lingsbolag med inriktning mot ut-
veckling av livsstilsboende. Bolaget 
har utvecklat ett unikt boendekon-
cept, Victoria Park, bestående av 
bostadsrätter med tillgång till stora 
gemensamhetslokaler och där hög 
standard, aktiviteter och service 
prioriteras av de boende. Victoria 
Park avser att förvärva fastigheter 
för exploatering och försäljning av 
bostadsrätter inom ramen för boen-
dekonceptet. 

Victoria Park äger idag en fast-
ighet i Limhamn i Malmö, där 
Bolaget avser att bygga sin första 
enhet, Victoria Park Malmö, som 
bedöms omfatta 395 bostadsrätts-
lägenheter med tillhörande gemen-
samhetslokaler om cirka 3 500 kvm. 
Härutöver planeras en vårdenhet om 
cirka 4 500 kvm. Projektet planeras 
att genomföras i 5 etapper där för-
säljning av bostadsrätter till etapp 
1 beräknas att påbörjas i slutet av 
oktober 2007. Bolaget har mottagit 
cirka 490 intresseanmälningar för de 
planerade bostadsrättslägenheterna. 
Detaljplanearbete pågår och planen 
bedöms vinna laga kraft under no-
vember 2007. Hela projektet beräk-
nas att vara genomfört i december 
2010. 

Victoria Park avser att växa dels 

genom egna markförvärv, dels ge-
nom partners. Bolaget för diskus-
sioner om förvärv av mark för yt-
terligare Victoria Park-enheter i 
Mälardalen och i Köpenhamn. 

affärsidé 
Att etablera och driva norra Europas 
mest attraktiva livsstilsboende med 
ett service- och aktivitetsutbud som 
ger ökad livsglädje. 

övergripande mål och stra-
tegi
Victoria Park ska vara ett ledande 
och lönsamt projektutvecklingsbolag 
med inriktning mot utveckling av 
livsstilsboende. Genom att förädla 
och realisera värden ska Victoria 
Park skapa god långsiktig avkastning 
till sina aktieägare. För att uppnå 
detta mål ska Victoria Park: 
	�Sälja egenutvecklade lägenheter 

under ett koncept som erbjuder 
hög service och god standard.

	�Arbeta med förvärv och förädling 
av mark och utvecklingsfastighe-
ter. 

	�Vidareutveckla och stärka kon-
ceptet Victoria Park. 

	�Utveckla vårdenheter inom kon-
ceptet Victoria Park. 

	�Etablera ett nära samarbete med 
kommuner och näringsliv i syfte 
att medverka i och stödja den 
lokala utvecklingen. 

finansiella mål
Victoria Park ska uppvisa: 
  Räntabilitet på eget kapital 

uppgående till minst 20 procent-
enheter.

	�Soliditet om lägst 20 procent. 
Ovanstående finansiella mål ska 
uppnås genom ett aktivt arbete med 
såväl tillgångar och skulder som ka-
pitalstruktur. Victoria Park ska alltid 
ha en kapitalstruktur som ger bästa 
avkastning till aktieägarna med be-
aktande av risk. 

utdelningspolicy
Victoria Park kommer under upp-
byggnadsfasen dels expandera kraf-
tigt, dels genomföra betydande  
projekt för att långsiktigt skapa 
värden för sina aktieägare. Detta 
medför att Bolaget inte kommer att 
ge utdelning förrän tidigast räken-
skapsåret 2010. 

operationella mål
Inom tre år ska Victoria Park:
  Etablera en första enhet i 

Limhamn, Malmö.
  Påbörja två enheter till, varav 

minst en i Stockholmsregionen. 
  Skapa en stark varumärkeskänne-

dom så att Victoria Park efterfrå-
gas av kunder och kommuner på 
nya orter. 

20 Skiss�över�planerad�utveckling�av�huvudbyggnaden�i�Victoria�Park�Malmö,�arkitektskiss�Chroma�Arkitekter.



målgrupp
Människor som vill leva ett aktivt 
och innehållsrikt liv med tillgång till 
hög service och god standard. 

varumärket victoria park
Varumärket Victoria Park har re-
gistrerats i EU för användning inom 
flera verksamhetsgrenar. 

organisation
Legal struktur
Victoria Park i Malmö AB, orga-
nisationsnummer 556695-0738, 
är moderbolag i en koncern som 
bildades 2007. Victoria Park har 
följande dotterbolag: Victoria Park 
Bygg och Projekt AB (556728-
8666), Fastighetsbolaget VP AB 
(556728-8674) och Victoria Park i 
Malmö Projekt AB (556728-8682). 
Fastighetsbolaget VP AB äger i 
sin tur samtliga aktier i Annehem 
Fastigheter Annetorpsgården AB 
(Annetorp) (556715-5477) .

Idag är Victoria Park ett helägt 
dotterbolag till Annehem. 

Efter genomförd försäljning och 
efter den föreslagna utdelningen 
kommer Annehem-koncernen inte 
att äga några aktier i Victoria Park. 

Operativ struktur
Organisationen utgörs primärt av en-
heterna Bygg och projekt, Försäljning 
samt Koncept och service. Därutöver 

finns de koncerngemensamma funk-
tionerna Ekonomi/Finans, Marknad 
samt Vård. 

Koncernledningen består av 
verkställande direktör, ekonomi- 
och finanschef, projektchef, för-
säljningschef och marknadschef. 
Koncernledningen har det över-
gripande ansvaret för bland annat 
strategifrågor och affärsutveckling, 
ekonomistyrning och resultatupp-
följning, projektering, försäljning 
samt marknad. 

bygg och projekt

Verksamheten inom Bygg och pro-
jekt är centralt samordnad under 
Koncernens projektchef. Enheten 
Bygg och projekt har en central roll 
och ansvarar för ny- och ombygg-
nadsprojekt samt upphandlingar 
och uppföljningar av projekt. Vidare 
ansvarar enheten för utarbetande av 
detaljplaner, bygglov, projektering 
och produktion av respektive pro-
jekt. Bygg och projekt arbetar i nära 
samarbete med Victoria Parks övriga 
enheter Försäljning samt Koncept 
och Service. Vidare arbetar och an-
svarar enheten för utvärdering av ny 

mark för projektutveckling.
Bygg och projekt i Victoria Park och 

dess medarbetare har stor erfarenhet 
av samtliga moment i denna process 
och har under lång tid arbetat med 
dessa frågor. Avseende nybyggnatio-
ner ska minst en majoritet av antalet 
bostadsrättslägenheter vara försålda 
innan Victoria Park initierar exploa-
teringen av ett fastighetsprojekt. 

försäljning

Försäljningen av lägenheterna är cen-
tralt samordnad under Koncernens 
försäljningschef. Utifrån kundens 
perspektiv är försäljningsenheten 
indelad i två delar; försäljning och 
inredning. Försäljningsenhetens 
mål är att underlätta och förkorta 
beslutstiden för varje enskild kund. 
Detta sker delvis genom att Victoria 
Park har personliga möten med res-
pektive kund avseende förvärv av 
bostadsrättslägenhet och individu-
ella tillval. 

Försäljnings- och marknadsfunk-
tionen är integrerade för att öka ef-
fektiviteten i försäljningsarbete. 

koncept och service

Inom Koncept och service arbetar 
Bolaget med utveckling av Victoria 
Park-konceptet. Det som gör 
Victoria Park unikt är kombinatio-
nen av boende i bostadsrättslägen-
heter med tillgång till gemensam-

21



22

Verksamheten

hetslokaler för rekreation, aktivitet, 
gemenskap och service samt närhet 
till vårdenhet.

I syfte att säkerställa hög och jämn 
servicenivå för de boende på Victoria 
Park, tillämpas serviceavtal, ett civil-
rättsligt avtal, mellan Victoria Park 
och respektive bostadsrättsförening.

koncerngemensamma funktioner

Ekonomi/finans
Koncernens affärsstöd är centralt 
samordnat under Koncernens eko-
nomi- och finanschef. 

Ekonomisk planering och styr-
ning är uppdelad i två funktioner, 
redovisning och ekonomisk styr-
ning. Funktionen för ekonomisk 
styrning arbetar främst med plane-
ringsstöd, analys och uppföljning 
av den löpande verksamheten. I 
funktionens arbete ingår även att 
samordna Koncernens affärsplane-
process och att sammanställa analy-
ser och rapporter om verksamhetens 
utveckling. 

All finansiering av Koncernens 
verksamhet är centraliserad un-
der ekonomi- och finanschefen. 
Finansfunktionens riktlinjer är att 
utifrån fastställd finanspolicy till 
avvägd finansiell risk minimera 
Koncernens räntekostnader och 

upprätthålla en god likviditet, se 
Finansiering.

Marknad
För Victoria Park är kommunika-
tion ett viktigt verktyg för att uppnå 
Koncernens affärsmål. Victoria Park 
har en informationspolicy som re-
dogör för Koncernens syn på kom-
munikation, hur ansvaret i kom-
munikationsfrågor fördelas samt 
hur kommunikationen externt och 
internt ska genomföras. I informa-
tionspolicyn behandlas även aktie-
marknadens krav på information och 
hur Victoria Park ska arbeta för att 
uppfylla dessa krav. Marknads- och 
försäljningsfunktionen integreras för 
att öka effektiviteten i organisatio-
nen och stödja affärsverksamheten.

Vård
Vårdfunktionen arbetar med att 
utforma koncept för vårdenhet på 
Victoria Park-enheter. Detta arbete 
sker i nära samarbete med aktuell 
kommun. 

medarbetare
Victoria Parks personalpolicy är 
uppbyggd kring och starkt kopp-
lad till Bolagets och koncernens 
verksamhet. Sammansättningen av 

medarbetare är en avgörande faktor 
för Bolagets utveckling och kvalitet 
i arbetet. 

Antalet medarbetare uppgår till 
12, varav 10 är kvinnor. 3 av dessa 
medarbetare arbetar med skötsel av 
den befintliga enheten. Under 2006 
hade Bolaget inga anställda.

Genomsnittsåldern i Victoria 
Park är 47 år. 

Andel medarbetare med akade-
misk utbildning uppgick till cirka 
67 procent. 

Bolaget bedömer att de har erfor-
derliga resurser att rekrytera kompe-
tent personal vid framtida behov. 

milJö
Miljöarbetet inom Victoria Park är 
långsiktigt och målinriktat. Det be-
drivs som en integrerad del av affärs-
utveckling. 

Miljöarbetet är en strategisk fråga 
och ska utgå från väl förankrade be-
slut i ledningen. Miljöfrågorna ska 
integreras i det dagliga arbetet och 
verksamheten ska bedrivas resursef-
fektivt. Bolaget ska välja de produk-
ter och tjänster som belastar miljön 
minst. Kunskap och kompetens om 
miljö ska successivt utvecklas hos 
alla medarbetare. 

Medarbetare, fördelning efter kön
Medarbetare, fördelning efter ålder 

26 ‒ 35 år, 15 %

56 ‒ 65 år, 31 %

46 ‒ 55 år, 15 %

36 ‒ 45 år, 39 %

Medarbetare, fördelning efter ålder
Medarbetare, fördelning efter utbildning 

Högskole-
utbildade, 67 %

Inte högskole-
utbildade, 33 %

Medarbetare, fördelning efter utbildning
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proJektutvecklings- och 
försälJningsprocessen
Projektutvecklingsprocessen startar 
med analys av potentiella fastighets- 
eller markförvärv. I denna process 
utnyttjas stöd som marknadsunder-
sökningar och bedömningar av varje 
enskild etablering. Att hitta utveck-
lingsbara markområden eller fastig-
heter till nya Victoria Park-enheter 
är en av nyckelfaktorerna för fram-
gång för Victoria Park. 

Det pågår en dialog tillsammans 
med aktuell kommun för att be-
stämma hur marken ska användas 
och vad som ska byggas, allt för 
att passa Victoria Park-konceptet. 
Resultatet av denna dialog resulterar 

i framtagandet av en detaljplan. 
Detaljplaneprocessen inkluderar 

sakägares och allmänhetens syn-
punkter på projektet. När detalj-
planen har vunnit laga kraft har 
Victoria Park erhållit de byggrätter 
som kan förverkligas på aktuell 
fastighet. Detaljplaneprocessen re-
sulterar i förvandlingen av råmark 
till byggrätt och innebär den enskilt 
största värdeökningen i projektet. 

Därefter påbörjas projekteringen 
av Victoria Park-enheten med ar-
kitekter och tekniska konsulter. 
Projektering sker med stor sam-
verkan mellan de olika enheterna i 
organisationen och externa konsul-
ter. Här skräddarsys byggprojektet 

utefter ramverket för Victoria Park-
konceptet. 

Inför försäljningsstart lanseras 
varumärket med hjälp bland annat 
av annonsering och så kallad public 
relations. Syftet med marknads-
föringen är att stärka varumärket 
Victoria Park samt driva intressean-
mälningar på Bolagets hemsida.

Prissättningen av Victoria Parks 
bostadsrättslägenheter kommer att 
baseras på läge, aktuell service som 
erbjuds de boende, lägenheternas 
utrustning och materialens kvalitet. 

Produktionen av byggnader 
utförs av externt anlitade bygg-
entreprenörer. 

Parkbild�från�Victoria�Park�Malmö,�arkitektskiss�Fojab�Arkitekter.�
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Vy�mot�kalkbrottet�och�Öresundsbron�i�Limhamn�från�sjätte�våningen�i�hus�i�
etapp�1�av�Victoria�Park�Malmö,�visualisering�Cadwalk�Media.�



Christer Jönsson hade länge burit på 
en idé, en vision om ett annorlunda 
livsstilsboende. Hans erfarenheter 
från många år i fastighetsbranschen 
– som entreprenör, mäklare och 
initiativtagare till boendekonceptet 
– hade gett honom insikt om hur 
många personer, inte minst han 
själv, egentligen skulle vilja leva sina 
liv. Men det var först när han steg in 
i Eurocs före detta huvudkontor vid 
kalkbrottet i Limhamn som bitarna 
föll på plats. 

Victoria Park är ett boendekon-
cept som innebär ett nytt sätt att 
leva och bo. Konceptet är skapat för 
dem som gärna förenar hemkänsla 
med en skön semesterkänsla – fylld 
av bekvämlighet, glädje och aktivi-
tet. Meningen är att öka människors 
livsglädje.

Bland de faktorer som har på-
verkat utvecklingen av Victoria 
Park hör de socioekonomiska och 
demografiska förändringarna i sam-
hället – att människor blir allt äldre 
och håller sig friskare allt längre. 
Dessutom märks även förändringar 
i efterfrågan på boende – i synner-
het i västvärlden. Det finns en stor 
efterfrågan på boendekoncept som 
innebär alltmer service och bekväm-
lighet. Denna trend har varit tydlig 
i USA under en längre tid, men på 
senare tid även i Europa och på res-
mål i övriga världen. 

I dagens samhälle har konsum-
tion och livsbejakande fått en allt-
mer framträdande roll. I en värld 
där människor upplever att tid är 

en bristvara, har kvalitet i tillvaron 
blivit ett ledord. Människor vill 
kunna njuta av den tid som finns till 
förfogande på bästa sätt. Man vill 
dela denna njutning med sina vän-
ner, man vill må bra, man vill känna 
sig exklusiv och man är beredd att 
betala för det. Det som tidigare var 
få förunnat vill och kan nu fler ta 
del av. Exempelvis kan det röra sig 
om aktiviteter som spabehandlingar, 
konsertupplevelser, gym samt resor.

Trenden är också tydlig när det 
gäller mat och dryck. Fler är beredda 
att betala mer för minnesvärda res-
taurantbesök med bra råvaror, god 
mat och viner. Denna trend ses även 
inom boende där människor ställer 
högre och högre krav på boendet. 
Bostäder efterfrågas i natursköna 
lägen, samtidigt som man vill ha 
individuell anpassning och nära till 
”allt”. 

Victoria Park har fångat essensen 
i denna utveckling och erbjuder nu 
för första gången i Sverige ett bo-
endekoncept som tidigare endast 
var möjlig utomlands. Genom att 
föra hem ett beprövat koncept som 
fungerar mycket väl i resten av väst-
världen, hoppas Victoria Park kunna 
erbjuda köpare av bostadslägenheter 
ett bättre liv där de har nära till akti-
viteter, umgänge och service. 

Victoria Park är ett livsstilsboende 
för människor som vill leva ett aktivt 
och innehållsrikt liv med tillgång till 
god service och hög standard. För en 
ökad livsglädje.

Victoria Park är ett boendekoncept som innebär ett nytt sätt att 
leva och bo. Det som gör Victoria Park unikt är kombinationen 
av boende i bostadsrätt och tillgång till gemensamhetslokaler för 
rekreation, aktivitet, gemenskap och personlig service. Först ut är 
Victoria Park i Malmö, där byggstarten sker i början av 2008.
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»  Med restaurang, bar, spa, biograf, pooler och gemen-
samma lokaler har Victoria Park alla förutsättningar att 
bli ett unikt livsstilsboende. «

victoria park – konceptetVictor ia  Park – konceptet 

Victoria Park är i dagsläget en idé 
och vision om ett framtida koncept. 
Det som gör konceptet Victoria 
Park speciellt är kombinationen av 
hårdvaran - boende i bostadsrätt 
med hög standard och tillgång till 
stora gemensamhetslokaler kombi-
nerat med den viktiga mjukvaran 
som bjuder på rekreation, aktivitet, 
gemenskap och personlig service 
samt närhet till vård.
 
bostadsrätter
Bostadsrätterna håller mycket hög 
och modern standard. Den höga 
kvaliteten går igen i allt från vackra 
material till kloka och genomtänkta 
planlösningar med fokus på harmoni 
och bekvämlighet. Kök och badrum 
håller hög klass. 

gemensamhetslokaler
Gemensamhetslokalerna kommer 
att innefatta reception, lounge med 
bibliotek, restaurang, bageri, delika-
tessbutik, bar, vinkällare med vin-
provningsrum, spaanläggning med 
pooler, gym, bastu med relaxrum 
och behandlingsrum med mera, 
biograf, business center, barnrum, 
fest- och aktivitetslokaler. För re-
kreation i området anläggs pavil-
jonger, promenadstråk, tennisbana, 
boule och putting-green för golf. 
En vårdenhet planeras att byggas i 
området. Gemensamhetsutrymmen 
och utrustning ingår i boendet och 
finansieras via avgift till bostads-
rättsföreningen.

service och tJänster
Servicepaketet innefattar bland an-
nat bemannad reception, medde-
landeservice, nyckelförvaring, post-
hantering, bemannad anläggning, 
passagesystem, internt kommu-
nikationssystem, söndagsbrunch, 
för- och eftermiddagskaffe, tid-

ningsprenumerationer, bibliotek, 
trådlöst nätverk, gratis inträde till 
spaanläggningen. Dessutom ar-
rangerar receptionen olika aktivi-
teter utifrån de boendes önskemål, 
till exempel föreläsningar, kurser, 
utflykter, film- och fotbollskvällar 
med mera. Dessa tjänster ingår i bo-
endet mot en obligatorisk avgift till 
bostadsrättsföreningen.

Serviceavtal
Servicen som ska erbjudas de boende 
i bostadsrättsföreningarna knyts upp 
med ett civilrättsligt avtal, service-
avtal, mellan Victoria Park och 
de olika bostadsrättsföreningarna. 
Victoria Park hyr de gemensamma 
ytorna av bostadsrättföreningarna 
och samtliga bostadsrättsföreningar 
tecknar serviceavtal med Victoria 
Park för den service Victoria Park 
erbjuder de boende. Hyresavtalet 
och serviceavtalet sammanfattas i ett 
övergripande samarbetsavtal. 

Samarbetsavtalet och service 
 avtalet ska som utgångspunkt ha en 
löptid på 45 år med rätt till en för-
längning 25 år i taget. Victoria Park 
ska ha rätt att säga upp avtalen vart 
femte år, dock är första uppsägning 
av serviceavtalet möjlig efter 10 år. 
Hyresavtalet är tänkt att ha en löp-
tid på 25 år. Om något av dessa avtal 
sägs upp, har Victoria Park rätt att 
säga upp det andra avtalet. Som ut-
gångspunkt ska det i alla tre avtalen 
finnas en avstigningsklausul som ger 
Victoria Park rätt att säga upp avta-
len var femte år. 

Victoria Parks affärsidé med 
serviceavtal och hyresavtal är att 
erbjuda de boende en grundläg-
gande servicenivå i de gemensamma 
lokalerna och parken. Genom den 
obligatoriska serviceavgiften ges 
de boende tillgång till pooler, spa,  
receptionsservice, biograf, bar, bib-
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liotek samt service som handdukar 
och fri dryck. Vidare ingår tillgång 
till Victoria Parks trädgård med 
bland annat golf, boule och tennis. 

Driften av bostadsrättsförening-
arna ansvarar bostadsrättförening-
arna själva för, medan Victoria Park 
står för tjänsterna som ingår i service-
avgiften. Victoria Parks intäkter 
från serviceavgifterna ska täcka de 
löpande kostnaderna för tillhan-
dahållandet av det grundläggande 
serviceutbudet. Victoria Parks hyres-
kostnader för de gemensamma 
ytorna ska finansieras av intäkter 
från outsourcing av spa och restau-
rang samt från de tillvalstjänster 
som erbjuds de boende och externa. 
Målet är att intäkterna från outsour-
cing och tillvalstjänsterna ska vara 
större än kostnaderna för tillhanda-
hållandet av tillvalstjänsterna samt 
hyreskostnaderna. 

Service och reception
Victoria Park-enheterna kommer att 
ha en gemensam reception. Victoria 
Park ansvarar för att bemanna recep-
tionen. 

Receptionen kommer att ansvara 
för service för de boende. Via recep-
tionen erbjuds de boende meddelan-
deservice, nyckelförvaring, bokning 
av gemensamma lokaler och banor, 
samordning av transporter med 
mera. Receptionen kommer även 
att fungera som en levande informa-
tionscentral för Victoria Park.

Personalen i receptionen kommer 
att fungera som aktivitetsvärdar uti-
från de boendes önskemål. 

Victoria Park kommer att ansvara 
för städningen av de gemensamma 
lokalerna. 

Säkerhet och trygghet
Anläggningen kommer att bevakas 
av ett vaktbolag. Victoria Park kom-

mer att installera ett modernt passage-
system, som ger de boende tillträde 
till respektive bostadshus och de ge-
mensamma lokalerna. Likaså kom-
mer Victoria Park att tillhandahålla 
ett internt kommunikationssystem 
för de boende. Slutligen kommer 
Victoria Park att se till att det finns 
ett trådlöst nätverk, som de boende 
ska kunna nyttja med egna datorer.

Mat och dryck
På Victoria Park kommer det att 
finnas en restaurang, en loungebar, 
en mindre delikatessbutik, ett ba-
geri samt vinkällare med vinprov-
ningsrum. Restaurangen kommer 
att dagligen erbjuda frukost, lunch 
och varierad meny för säsongen. 
Loungebaren kommer att erbjuda 
barsortiment och enklare rätt-
ter. Delikatessbutiken kommer att 
erbjuda ett varierat delikatessorti-
ment. Restaurangen, Loungebaren, 
Delikatessbutiken och Bageriet 
kommer även att vara öppna för ex-
terna gäster.

Vinkällaren kommer att erbjuda 
de boende möjlighet till ett person-
ligt vinfack. I anslutning till vinkäl-
laren kommer det även att finnas ett 
rum särskilt anpassat för vinprov-
ning.

Victoria Park kommer att bjuda 
de boende på brunch en gång per 
månad och dagligen bjuda på för- 
och eftermiddagskaffe i anslutning 
till loungebaren. 

Bad, motion och hälsa
Victoria Park kommer att rymma 
en spaanläggning som erbjuder såväl 
inomhus som utomhus faciliteter, 
pooler och gym. Victoria Park kom-
mer att ansvara för att spaanlägg-
ning hålls i gott skick med avseende 
på hygien och funktion.
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Inomhus erbjuds de boende pool, 
solhimmel, regn- och duschmassage, 
fotbad, spabad och olika bastutyper. 
Dessutom kommer de att erbjudas 
löpband, cyklar, utrustning för kine-
sis och lokal för gruppträning såsom 
yoga. I spaanläggningen kommer det 
även att finnas behandlingsrum som 
erbjuder ett flertal tillvalstjänster.

Utomhus kommer de boende er-
bjudas pool, spabad, romerskt bad 
samt vedeldad utebastu. Solaltan 
med solstolar kommer att erbjudas 
både inomhus och utomhus. I an-
slutning till utomhusanläggningen 
erbjuds de boende en paviljong för 
umgänge.

I anslutning till poolerna kommer 
det att finnas en bar/café.

Victoria Park kommer att bjuda 
de boende på inträdet och låna ut 
badlakan vid besök på spaanlägg-
ningen. Spabehandlingar är tilläggs-
tjänst som kommer att kunna bokas 
av de boende och deras gäster till ett 
rabatterat pris. Externa gäster kom-
mer att kunna boka behandlingar 
till ordinarie pris.

Biograf/Aula
Victoria Park kommer att ha en 
biograf. Victoria Park kommer att 
ansvara för lokalen och att biogra-
fen används för filmkvällar, föreläs-
ningar eller andra evenemang uti-
från de boendes önskemål. 

Lounge med bibliotek
Loungen på Victoria Park är platsen 
för spontana möten, för liv och rö-
relse och för en lugn stund med en 
bok, tidning eller magasin från bib-
lioteket. 

Victoria Park kommer att ansvara 
för tidnings- och magasinprenumera-
tioner och olika böcker. De boende 
kan även bidra med egna exemplar 
till ett ”levande bibliotek av böcker”. 

Business center 
Victoria Park kommer även att er-
bjuda de boende lokaler som är av-
sedda för affärsbesök, mindre kon-
ferenser eller andra typer av mer 
formella möten. 

Aktivitets- och festlokal 
Området kommer att rymma ge-
mensamma lokaler där de boende 
kan ordna egna fester, klubbar eller 
andra aktiviteter.

Lokalerna kan även användas av 
olika intresseföreningar som de bo-
ende är engagerade i. 

För gäster
På Victoria Park kommer det att fin-
nas lekrum för barn, där Victoria 
Park ansvarar för att lekrummen 
hålls i gott skick med avseende på 
hygien och funktion. Enheterna 
kommer att inrymma ett antal gäst-
rum för uthyrning till de boendes 
gäster.

Utomhusaktiviteter
Ett antal utomhusaktiviteter kom-
mer att erbjudas på området; ten-
nisbana, putting-green och boule-
bana.
 
Trädgård och miljö
Parkområdet inbjuder till uteliv och 
gemenskap på trädäck, paviljonger, 
bersåer, dammar, fontäner prome-
nad- och cykelstråk. Victoria Park 
kommer att se till och löpande an-
svara för maximal trivsel i parken 
och runt byggnaderna.

Personal
Victoria Park enhetens personal 
kommer att bestå av servicechef 
samt bemannad reception och spa. 
Restaurang och bar planeras att out-
sourcas. 

tillvalstJänster
Tillvalstjänster utöver baspaketet tas 
fram i samarbete med bostadsrätts-
innehavarna. Några av de tillvals-
tjänster som föreslås är hushållsnära 
tjänster som bokas vid receptionen. 
Via den planerade vårdenheten kan 
de boende köpa hemtjänstinsatser av 
utbildad personal. 

Tillvalstjänsterna kommer att 
prisförhandlas och kvalitetssäkras av 
Victoria Park, men planeras att leve-
reras i första hand av tredje part som 
därmed också kommer att stå för 

den ekonomiska risken. Genom att 
tilläggstjänsteutbudet styrs av lägen-
hetsinnehavarna kommer maximal 
kundfokusering att säkras.

För att minimera risk och maxi-
mera flexibilitet kommer inte till-
läggstjänsterna att inkluderas utan 
erbjuds till ”förhandlat marknads-
pris”. 

Nedan följer exempel på tilltänkta 
tillvalstjänster;
	�Spabehandlingar 	�Fotvård
	�Frisör 	�Bilpool 
	�Bilvård 	�Garage 
	�Flytthjälp/lagring 	�Transporter
	�Gästparkering 	�Gästrum
	�Allt-i-allo-person 	�Kemtvätt 
	�Lägenhetsstädning 	�Lägenhetstillsyn
	�Inköp av matvaror 
	�Måltidsprenumeration på restaurang 
	�Festarrangemang 
	�Vårdenhet med vårdcentral med mera 

(sjukgymnastik/naprapat/sjuksköter-
ska/läkare/hälsokontroll) 

partnerprogram
Genom ett av Victoria Park utar-
betat partnerprogram kommer re-
levanta partners att få möjlighet att 
marknadsföra och sälja sina tjäns-
ter och produkter mot de boende i 
Victoria Park. Partnern kommer att 
erbjuda Victoria Park ersättning för 
detta eller ge rabatter exklusivt till 
de boende. Grundidén är att nyttja 
målgruppens storlek och attraktivi-
tet. Exempel på partners kan vara 
banker och finansiell rådgivning, 
hotell- och resebolag, inrednings- 
och designföretag.

Dessutom kommer de boende 
uppmuntras till att bilda intresseför-
eningar. Intresseföreningarna kom-
mer att ligga utanför Victoria Parks 
regi och det är upp till de boende att 
skapa och upprätthålla intresseför-
eningar av olika slag. Victoria Park 
kommer att stå för lokaler och hjälpa 
till med en central plats för att anslå 
och informera om olika föreningars 
verksamhet och aktualiteter. 
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victoria park malmö 
Victoria Park Malmö, den första 
av Victoria Park-enheterna, utgår 
från Eurocs (sedermera Heidelberg 
Cement) före detta huvudkontor. 
Hela Victoria Park Malmö kom-
mer slutligen att omfatta cirka 
38 000 kvm, varav cirka 30 000 kvm 
(BOA) bostäder och 8 000 kvm lo-
kaler (LOA). Lokalerna kommer 
dels att bestå av gemensamma lo-
kaler i huvudbyggnaden om cirka 
3 500 kvm samt en planerad vård-
enhet om 4 500 kvm i en separat 
etapp. 

Området kommer att totalt be-
stå av fem etapper med byggnader 
i en till sex våningar. Etapp 1 till 4 
kommer att säljas till bostadsrätts-
föreningar, medan etapp 5 kommer 
att utgöras av en hyresfastighet som 
initialt planeras att ägas av Victoria 
Park. Projektet påbörjas med 

etapp 1, som består av ombyggna-
tion av den befintliga kontorsbygg-
naden och nybyggnation av sex se-
parata huskroppar. 

Etapp 1 omfattar totalt 133 lä-
genheter och de gemensamma lo-
kalerna för Victoria Park-koncep-
tet. Huvudbyggnaden är centralt 
placerad i området och kommer att 
fungera som ett nav i Victoria Park. 
Etapp 2, 3 och 4 inrymmer enbart 
bostäder. Den femte etappen plane-
ras att omfatta en vårdenhet med en 
vårdcentral och/eller bostäder. 

Det totala antalet lägenheter pla-
neras uppgå till 395 i etapp 1 till 4. 
Lägenheterna kommer att ha ett 
till fem rum och kök, med tonvikt 
på tvåor och treor. Genomsnitts-
storleken på lägenheterna kommer 
att uppgå till cirka 75 kvm. 

De gemensamma lokalerna kom-
mer att drivas av Victoria Park. 

Samtliga bostadsrättsföreningar och 
deras medlemmar kommer att ha 
tillgång till de gemensamma loka-
lerna. 

Etapp 1 och etapp 4 bedöms 
kunna erhålla de högsta försäljnings-
priserna, tack vare sin närhet till 
kalkbrottet och huvudbyggnaden. 

Standarden i de gemensamma lo-
kalerna och i lägenheterna kommer 
att vara hög. Parkeringsmöjligheter 
kommer att skapas dels genom 
underjordiska parkeringsplatser så-
väl som markparkering för boende 
och gäster. 

avtal 
Avsikten är att Victoria Park ska an-
svara för driften av de gemensamma 
lokalerna. Victoria Park ska hyra 
de gemensamma lokalerna av den 
bostadsrättförening som etapp 1 säljs 
till. Samtliga bostadsrättsföreningar 

Livsstilsboendet i Victoria Park Malmö är under uppförande. Platsen som valts för bo-
lagets första Victoria Park-enhet är i den attraktiva stadsdelen Limhamn i södra Malmö, 
nära Öresundsbron.

Restider med bil från Victoria Park 

Station�Hyllie*� 3�minuter�

Station�Svågertorp� 5�minuter�

Centrala�Malmö� 10�minuter�

Kastrup�� 20�minuter�

Centrala�Köpenhamn� 35�minuter�

*Citytunneln och Station Hyllie tas i drift 2011. 

30 Flygbild�över�Victoria�Park�Malmö�med�omnejd�taget�maj�2006.�
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ska teckna avtal med Victoria Park 
avseende den service som Bolaget 
ska erbjuda de boende. 

Genom avtal ska Bolaget för-
binda sig att mot betalning tillhan-
dahålla vissa tjänster till bostadsrätts-
föreningarna. 

Avsikten är att det ska upprät-
tas dels ett samarbetsavtal för detta 
ändamål, dels fyra serviceavtal med 
respektive bostadsrättsförening och 
dels ett hyresavtal. Samarbetsavtalet 
är ett övergripande avtal som kopplar 
samman service- och hyresavtalet. 

Samarbetsavtalet och service- 
avtalet ska som utgångspunkt ha en 
löptid på 45 år med rätt till en för-
längning 25 år i taget. Victoria Park 
ska ha rätt att säga upp avtalen vart 
femte år, dock är första uppsägning 
av serviceavtalet möjlig efter 10 år. 
Hyresavtalet som är tänkt att ha en 
löptid på 25 år och bedöms ha en 

årlig hyra om cirka 1,5 mkr per år. 
Om något av dessa avtal sägs upp, 
har Victoria Park rätt att säga upp 
det andra avtalet. Som utgångspunkt 
ska det i alla tre avtalen finnas en 
avstigningsklausul som ger Victoria 
Park rätt att säga upp avtalen var 
femte år. 

etapp 1 – huvudbyggnaden 
Etapp 1 kommer att färdigställas 
först och kommer därmed att vara 
vägledande vid uppförandet av kom-
mande etapper. Byggnaden kom-
mer att bestå av Eurocs före detta 
huvudkontor samt sex nybyggda 
femvåningshus. 

Den befintliga byggnaden har 
fyra innergårdar och lägenheterna 
i markplan kommer att orienteras 
kring dessa. 

Etapp 1 kommer att inrymma 
133 lägenheter med en medelstorlek 

om 77 kvm. 
Arkitekten för huvudbyggnaden 

är Megaron arkitekter. Arkitekten 
för påbyggnaderna är Chroma 
Arkitekter. 

Enligt styrelsebeslut ska 75 pro-
cent av lägenheterna vara sålda 
innan exploateringen påbörjas. 

Huvudbyggnaden är idag en 
arkitektoniskt fascinerande bygg-
nad utformad av arkitekten Sten 
Samuelson. Inspirationen till bygg-
naden kom från det romerska klos-
tret Saint-Trohime i sydfranska 
Arles. Hans ambition var att genom 
estetisk kvalitet skapa ett identi-
tetsstyrkande huvudkontor för den 
geografiskt spridda koncernen. Det 
omkringliggande parklandskapet är 
skapat av landskapsarkitekten Per 
Friberg, liksom de fyra olika utfor-
made atriumgårdarna. Carl Fredrik 
Reuterswärd har gjort konstnärlig 

»  Dess arkitektoniska kvaliteter och utform-
ning gör huvudbyggnaden till en spännande 
ikon. «

31Skiss�över�planerad�utveckling�av�Victoria�Park�Malmö,�arkitektskiss�Chroma�Arkitekter�AB.�
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Etapp 5 – Vårdenhet

Tecknande�av�hyresavtal� Andra�kv�2008

Total�LOA� 4�500�kvm�

Vårdenheten�planeras�omfatta�en�vård-

central�och/eller�bostäder

Antal�våningar� 4�

Etappen�ritad�av�Chroma�Arkitekter.�

Etapp 4 – Brf 4

Säljstart� Nov�2008�

Total�BOA� 5�200�kvm�

Antal�lägenheter�� 72�

Lägenhetsstorlek1� 72�kvm�

Antal�våningar� 4�

Arkitekt�ännu�ej�utsedd.�

1 Genomsnitt.

Etapp 2 – Brf 2

Säljstart� Mars�2008

Total�BOA� 7�500�kvm�

Antal�lägenheter�� 105�

Lägenhetsstorlek1� 71�kvm�

Antal�våningar� 3�

Etappen�ritad�av�Fojab�Arkitekter.�

1 Genomsnitt.

Victor ia  Park Malmö

Alla ytangivelser är preliminära. 

Etapp 3 – Brf 3

Säljstart� Aug�2008

Total�BOA� 6�800�kvm�

Antal�lägenheter�� 85�

Lägenhetsstorlek1� 80�kvm�

Antal�våningar� 4�–�5

Etappen�ritad�av�Plan-�och�Byggnads-�

konst�i�Lund.

1 Genomsnitt.

Etapp 1 – Brf 1

Säljstart� Oktober�2007

Total�BOA� 10�248�kvm�

Antal�lägenheter�� 133

Lägenhetsstorlek1� 77�kvm�

Total�LOA2� 3�462�kvm�
Varav
Reception: 210 kvm 
Spa/gym: 1 200 kvm 
Restaurang/delikatessbutik: 1 000 kvm 
Lobby, biograf/aula m m: 930 kvm 
Kommersiellt/gästrum: 90 kvm 

Övriga ytor:3 1 400 kvm 

Antal�våningar� 6�

Etappen�ritad�av�Chroma�Arkitekter�och�

Megaron�Arkitekter.�

1 Genomsnitt.
2 Gemensamma lokaler. 
3 Lobby/lounge, biograf, vinkällare, business center, festlokaler. 

Planerad�utveckling�av�Victoria�Park�Malmö�med�tänkbar�utveckling�av�omnejden.�
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utsmyckning såväl utanför som inne 
i byggnaden, bland annat slingrar sig 
Reuterswärds så kallade Valutaorm 
genom delar av byggnadens repre-
sentationsdelar. Byggnaden uppför-
des mellan 1977 och 1978. 

Den befintliga kontorsbyggna-
den är en långsträckt byggnad i en 
våning med källarplan. Den har en 
sluten karaktär mot norr medan den 
öppnar sig mot parken och kalkbrot-
tet i söder genom stora fönster och 
mot fyra innergårdar med valv, pe-
larrader och trädgårdsanläggningar. 
Upprepande motiv i fasaderna är 
valvbågar uppburna av betongpe-
lare. Kontorsbyggnaden rymmer 
idag förutom kontor även represen-
tationsutrymmen, matsal, gästbos-
täder och en friskvårdsanläggning 
med simbassäng och bastu. Alla in-
teriörer i byggnaden är omsorgsfullt 
utformade. Återkommande är golv i 
kalksten, välvda innertak och stora 
fönsterpartier. Växtplanteringar och 
vattenspeglar finns även interiört, 
belysta ovanifrån genom takföns-
ter. Det ursprungliga möblemanget, 

som till många delar finns bevarat, 
kom från Dux och var delvis desig-
nat av Bruno Mathsson. 

Gemensamma lokaler 
Huvudbyggnaden kommer att in-
rymma en bemannad reception, 
bibliotek, loungebar, business cen-
ter, restaurang, delikatessbutik, ba-
geri, spa med servering, pooler, gym, 
biograf/aula, mötesrum för olika 
föreningsaktiviteter eller fest, rum 
för barn samt utomhusytor för ak-
tiviteter som golf, tennis och boule. 

Tillgång till dessa ytor och utrust-
ning kommer att ingå i boendet. 

Vidare kommer huvudbyggnaden 
att innehålla gästrum för uthyrning 
till gäster till de boende. 

På grund av arkitektoniska kvali-
teter och utformningen av den be-
fintliga byggnaden kommer huvud-
byggnaden att bli en spännande 
ikon. 

Bostadsrättsföreningen som 
bildas för att köpa etapp 1 (kallad 
BRF 1) kommer även att för-
värva de gemensamma lokalerna. 

översiktsplan huvudbyggnaden

Restaurang

Spaanläggning

Lobby / Lounge

Lägenheter

entré

kalkbrottet Megaron Arkitekter.

översiktsplan spa 
huvudbyggnaden 

Megaron Arkitekter.
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Victor ia  Park Malmö

Koncernen kommer att teckna ett 
45-årigt serviceavtal med BRF 1 av-
seende driften av de gemensamma 
lokalerna. Driftbolaget är kalkylerat 
att vara ett resultatneutralt bolag. 

Försäljningsarbetet
Försäljningsstart av etapp 1 är  
planerad till slutet av oktober 2007. 

Totalt har det inkommit cirka 
490 intresseanmälningar för boende 
i Victoria Park Malmö. Samtliga 
som fyllt i sin intresseanmälan har 
fått möjligheten att gradera olika 
parametrar för sitt boende. Läget, 
hög standard, utsikten, balkong, 
servicenivån, spa/hälsa, restaurang 
och möjlighet till aktivitet och re-
kreation värderas högt av dem som 
gjort intresseanmälan. 

Victoria Park har ett avtal med 
HSB Malmö att HSBs medlemmar 
ska ha förköpsrätt till 70 lägenhe-
ter i etapp 1 till etapp 4. HSB har 

cirka 1 300 intresseanmälningar för  
boende i Kalkbrottsområdet.

Victoria Park har idag, förutom 
försäljningschef, två heltidssäljare 
anställda som jobbar med försälj-
ningen. Tre visningslägenheter finns 
färdigställda i huvudbyggnaden. 

Intresseanmälningar 2006 – 2007
�
Period� Antal

April – December 2006 134

Januari 2007 43

Februari 2007 44

Mars 2007 41

April 20071 71

Maj 2007 34

Juni – Juli 2007 33

Aug 2007 37

Sept 2007 54

Totalt�� 491
 
1 Under april 2007 genomförde Bolaget platsannonsering i 
Dagens Industri (DI) och Sydsvenskan. 

etapp 2
Etapp 2 består av sex huskrop-
par som endast inrymmer bostä-
der och kommer att uppföras norr 
om huvudbyggnaden. Totalt kom-
mer det att byggas 105 lägenheter 
om sammanlagt cirka 7 500 kvm. 
Byggnaderna kommer att vara tre 
våningar höga plus en indragen  
terrassvåning. 

Arkitekt för Etapp 2 kommer att 
vara Fojab Arkitekter. 

etapp 3
Även Etapp 3 kommer att inrymma 
endast bostäder och uppföras direkt 
norr om huvudbyggnaden. Totalt 
omfattar Etapp 3 sex huskrop-
par med 85 lägenheter om totalt 
6 800 kvm. Byggnaderna kommer 
att vara fyra till fem våningar höga 
plus en indragen terrassvåning. 

Arkitekt kommer att vara Plan 
och Byggnadskonst i Lund. 

preliminär tidplan - victoria park

2007 2008 2009 2010

Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

Etapp 1
 Försäljning

 Uppförande

Etapp 2
 Försäljning

 Uppförande

Etapp 3
 Försäljning

 Uppförande

Etapp 4
 Försäljning

 Uppförande

Etapp 5
 Tecknande av hyresavtal

 Försäljning

 Uppförande
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etapp 4
Etapp 4 kommer att vara vänd mot 
och ha fri utsikt över Kalkbrottet. 
Etapp 4 omfattar 72 lägenheter om 
totalt 5 200 kvm på fyra våningar 
plus en indragen terrassvåning. 

Arkitekt för denna etapp är ännu 
ej utsedd. 

Etapp 4 bedöms, tillsammans 
med Etapp 1, kunna erhålla de  
högsta försäljningspriserna. 

etapp 5 – vårdenheten
Victoria Park Malmö planerar för en 
vårdenhet med vårdcentral och/eller 
bostäder. 

Vårdenheten planeras bli en  
u-formad byggnad i tre våningsplan. 
Byggnaden kommer att vara belägen 
nära Annetorpsvägen och ha tillfart 
därifrån. 

I byggnadens bottenvåning pla-
neras för en stor vårdcentral med ett 
antal läkare då den är helt utbyggd. 

De boende på Victoria Park kom-
mer att få närhet till vårdcentralen 
genom dess belägenhet på området. 

I bottenvåningen planeras också 
att finnas ett vårdboende eller 
korttidsvårdsboende (vård under  
begränsade tider) med ett antal fullt 
utrustade och handikappvänliga en-
rumslägenheter. 

Våning 2 och 3 planeras att bestå 
av traditionellt vårdboende, alter-
nativt demensboende eller korttids-
vård. 

De boende kan få plats på Victoria 
Parks vårdenhet genom ett bistånd 
från kommunen och det är kommu-
nen som erbjuder sökande en plats. 

parkering
Underjordisk och markparkering 
kommer att finnas allokerat för varje 
etapp. 

detalJplanearbete 
Området har idag har en detalj-
plan som tillåter verksamhet för 
kontor. Annehem har gett Malmö 
Stadsbyggnadskontor i uppdrag att 
ta fram en ny detaljplan som möjlig-
gör uppförande av ny bebyggelse för 
46 000 kvm (BTA1) nya bostäder 
och vårdboende. 

Den nya detaljplanen har varit 
på samråd under våren 2007 och 
utställd för allmänheten under som-
maren 2007. Detaljplanen har blivit 
beslutad i stadsbyggnadsnämnden 
den 13 september 2007 och bedöms 
sedan bli beslutad i kommunfull-
mäktige den 25 oktober 2007 för 
att därefter vinna laga kraft i novem-
ber 2007, förutsatt att inga sakliga 
överklaganden görs. Bolaget har 
bedömt att de yttranden som hittills 
har inkommit inte kommer att ut-
göra några hinder för detaljplanen. 

exempel lägenhetsskisser etapp 1

1. Bruttoarea. 



36

fastighetens läge
Fastigheten är belägen i sydväs-
tra delen av Malmö, direkt norr 
om Limhamns kalkbrott, i om-
rådet Annetorp. Direkt söder om 
Kalkbrottet passerar yttre ringvägen 
och dess påfart till Öresundsbron 
och väst och nordväst om kalkbrot-
tet ligger villaområdena Sibbarp och 
Limhamn. Sibbarpsområdet är ett 
villaområde som successivt byggts ut 
under 1900-talet och Limhamn ut-
görs av främst äldre villabebyggelse 
som vuxit fram kring en fiske- och 
småbåtshamn. Båda dessa områden 
är genom sin närhet till vatten bland 
de mest attraktiva villaområdena i 
Malmö. 

Området för Victoria Park Malmö 
begränsas av Annetorpsvägen i norr, 
kalkbrottets utsiktsplats i öster, själva 
kalkbrottet i söder samt Heidelbergs 
tidigare verksamhetsområde och 
åkermark i väster. Total omfattar 
området cirka 120 000 kvm tomta-

real. För information om fastighe-
ten, se Legala frågor. Fastigheten är 
strategiskt väl placerad i förhållande 
till kommunikationer, service, natur 
och kultur, vilket skapar goda förut-
sättningar för ett rikt och aktivt liv, 
präglat av upplevelser och gemen-
skap med andra boende. 

Anläggningen är belägen i anslut-
ning till och med utsikt över det väl-
kända kalkbrottet i Limhamn. 

Den befintliga kontorsbyggnaden 
omfattar cirka 6 100 kvm. 

planerade proJekt i  
närområdet
Victoria Park Malmö är strategiskt 
beläget nära såväl Öresundsbron 
som centrala Malmö.

På grannmarken väster om 
Victoria Park Malmö kom-
mer HSB Malmö att uppföra  
800 lägenheter. Denna bebyg-
gelse beskrivs i ett av Malmö Stads 
planprogram, i vilket även Victoria 

Park Malmö området delvis ingår.  
 Direkt väster om kalkbrottet byg-
ger JM och MKB ett område med 
300 lägenheter som kallas Hammars 
Park, ett område som till största de-
len ska utgöras av hyresrätter. 

Söder om påfarten har cirka 
1 500 hyres- och bostadslägenheter 
nyligen färdigställts i området 
Annestad, av bolaget Openhouse. 

Direkt öster om kalkbrottet avser 
NCC att bygga ett villaområde om 
400 villor. 

Ett par kilometer öster om 
Victoria Park Malmö ligger den nya 
stadsdelen Hyllie, där det ska byggas 
7 000 bostäder och skapas arbets-
platser för lika många. Hyllies kärna 
kommer att vara den nya stationen 
Hyllie på Citytunneln, som beräknas 
tas i drift 2011. Stationen ligger cirka 
3 km från Victoria Park Malmö. 
Under färdigställande idag är bland 
annat ett shoppingcenter under 
uppbyggnad av Steen & Strøm samt 

Victor ia  Park Malmö

Visualisering�av�planerad�utformning�entré�till�huvudbygg-
naden�och�delar�av�etapp�1,�visualisering�Cadwalk�Media.�



1. Värderingsdata, sålda lägenheter under 2007 i områdena Västra Hamnen och Dockan i Malmö.
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Inomhuspool�i�Spaanläggning�i�huvudbygg-
nad,�visualisering�White.�

en Multiarena för 15 000 åskådare 
som byggs av Parkfast. 

Före detta Öresundsutställningen 
vid brofästet kommer att byggas 
om till hotell- och spaanläggning av 
Home Properties tillsammans med 
Choice-koncernen. 

Kalkbrottet 
Kalkbrottet är 1 600 meter långt 
och 800 meter brett med ett djup på 
60 meter. Brytningen upphörde på 
1990-talet. 

Den östra delen av brottet har 
förklarats såsom Natura 2000-om-
råde vilket innebär att området ingår 
i ett nätverk av skyddade områden i 
Europa genom EU:s försorg. 

beskrivning av exploatering  
av victoria park malmö
Victoria Park Malmö är den första 
av Bolagets planerade bostadsenhe-
ter. Projektet är planerat att genom-
föras i fem etapper där vissa etapper 
beräknas löpa parallellt. Försäljning 

av bostadsrätter i etapp 1 bedöms 
påbörjas i slutet av oktober 2007. 

Bolagets målsättning vid exploa-
tering av Victoria Park Malmö be-
står av; 
  cirka 30 000 kvm bostadsarea 

för försäljning som bostadsrätt. 
Antalet bostadsrättslägenheter 
beräknas uppgå till 395 med en 
genomsnittlig area om 77 kvm. 

  cirka 3 500 kvm gemensam-
hetslokaler för de boende vilka 
huvudsakligen uppförs genom 
ombyggnad av befintlig byggnad 
på fastigheten idag.

  cirka 4 500 kvm lokalarea att 
hyra ut som vårdenhet.

  75 procent av lägenheterna i 
etapp 1 ska vara försålda.

genomförandetid 
Victoria Parks målsättning är att 
Victoria Park Malmö är genomfört 
i december 2010. 
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sverige
Antalet invånare i Sverige uppgick i 
januari 2007 till 9,1 miljoner, varav 
cirka 4,5 miljoner var bosatta i de 
tre storstadsregionerna Stockholm, 
Göteborg och Malmö.1 Sverige upp-
lever en positiv befolkningsutveck-
ling med positiva födelseöverskott 
de senaste fem åren. Under 2006 
ökade Sveriges befolkning med 
65 500 personer. 

Sveriges växande inhemska eko-
nomi har, tillsammans med den 
starka globala konjunkturen, skapat 
ett högt kapacitetsutnyttjande inom 
industrin och en hög efterfrågetill-
växt. Konjunkturinstitutet bedömer 
att detta skapar möjligheter för en 
fortsatt stor ökning av investeringar. 
Vidare är Sveriges offentliga finanser 
goda, vilket skapar förutsättningar 
för offentlig konsumtion och of-
fentliga investeringar vilka bedöms 
bli allt viktigare drivkrafter för den 
svenska ekonomin under 2007 till 
2009. 

Efter en svag inledning på 2000-
talet har Sveriges BNP ökat med 
cirka 3 procent per år de senaste 
åren och nuvarande prognos från 
Konjunkturinstitutet talar för en 
fortsatt ökning om cirka 3,5 pro-
cent under 2007 och 2008.2 Vidare 
bedömer konjunkturinstitutet att 
Sverige har goda förutsättningar för 
fortsatt stark tillväxt och att syssel-

sättningen kommer att fortsätta att 
öka under 2007. Den öppna arbets-
lösheten i Sverige var i augusti 2007 
3,2 procent, vilket var 1,2 procent 
lägre än i augusti 2006.3

Inflationstakten i Sverige, mätt 
som konsumentprisindex (KPI), har 
under den senaste tioårsperioden 
varit i nivå med eller under Sveriges 
Riksbanks uppsatta mål om två pro-
cent per år. Inflationen bedöms vara 
under 2 procent under både 2007 
och 2008. I början av oktober 2007 
uppgick riksbankens reporänta 
till 3,75 procent och den tioåriga 
svenska statsobligationsräntan till 
cirka 4,3 procent.4

skåne och malmö
Malmö har gynnats starkt av tillväx-
ten och integrationen i regionen. Vid 
Öresundsbrons öppnande låg arbets-
lösheten i Skåne cirka 1 procent över 
rikssnittet, men ligger nu på samma 
nivå som riket och ungdomsarbets-
lösheten har fallit under det svenska 
rikssnittet. Sysselsättningen beräknas 
i Malmö öka med 1,9 procent under 
2007, vilket motsvarar 2,5 procent 
då inflyttade danska invånare som 
pendlar till Danmark är medräk-
nade.1 Malmö har förvandlats från 
en industristad till ett centrum i 
en teknologi- och kunskapsintensiv 
svensk region. Mobiltelefon- och 
bioteknikcentrum mellan Malmö 

och Lund kopplat med utvecklingen 
av Malmö Högskola samt inflyttning 
av danska invånare som jobbar kvar 
i Köpenhamn har lett till en stark 
tillväxt. Den skånska ekonomin 
växte med 4,9 procent under 2006 
och förväntas växa med 4,2 procent 
under 2007.5 I Skåne nyanmäl-
des 9 000 jobb i januari 2007, den 
högsta siffran sedan länsstatistik 
infördes 1993. Hittills under 2007 
har 4 400 svenskar tagit anställning 
i Köpenhamnsregionen, vilket är 
800 fler än under hela 2006.6 Under 
2006 visade 28 av de största företa-
gen i Skåne en genomsnittlig om-
sättningsökning på 18 procent och 
ett genomsnittligt ökat resultat efter 
skatt på 44 procent. 

danmark
Danmark och Köpenhamn har vänt 
en negativ utveckling med hög arbets-
löshet till att, efter Öresundsbrons 
öppnande och en rad andra investe-
ringar i Köpenhamn, bli en modern, 
attraktiv storstad med jobbtillväxt 
och stora infrastruktursatsningar. 
Idag är Danmarks och Köpenhamns 
ekonomier i god form. 

Danmarks befolkning uppgick i 
januari 2007 till 5,4 miljoner, va-
rav cirka 1,2 miljoner var bosatta 
i Storköpenhamn. Åldersgruppen 
55 till 69 år växte under 2006 till 
knappt 1 miljon personer, vilket 

I och med nuvarande etablering samt planerad etablering i Danmark påverkas Victoria 
Park i stor utsträckning av utvecklingen i Öresundsregionen, där Bolaget kommer att ex-
ploatera sin första enhet. Victoria Park kan framgent komma att påverkas av utveckling-
en av bostadsmarknaden i andra regioner med anledning av bolagets expansionsplaner. 

1. Befolkningsstatistik i detta avsnitt är hämtat från SCB, Dan- 
 marks Statistik samt Öresundskomiteen om inget annat anges. 
2. BNP- och BRP-statistik i detta avsnitt från Eurostat, Konjun- 
 kturinstitutet och Øresundsinstituttet om inget annat anges. 

3.  Sysselsättnings- och arbetslöshetsstatistik i detta avsnitt här 
rör från SCB, AMS samt Danmarks Statistik om inget annat 
anges. 

4.  Sveriges Riksbank. 

5. Øi Analyse mars – maj 2007. 
6. Skat Øresund.
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»  Inflyttade danska medborgare utgör cirka 75 procent av 
Malmös folkökning, vilket tyder på att nybyggda om-
råden nära brofästet i Malmö i stor utsträckning också 
kommer att bebos av danska medborgare. «

marknadsbeskrivningMarknadsbeskr ivning

innebar en ökning på 31 procent. 
En stor andel av Danmarks befolk-
ning är högskoleutbildad. 

Efter några svaga år i början av 
2000-talet har Danmarks BNP stigit 
till en nivå om cirka 3 procent per 
år. BNP-tillväxten under 2006 var 
3,5 procent och beräknas vara cirka 
2,0 procent under 2007. Den öppna 
arbetslösheten i Danmark sjönk 
2006 till 4 procent, vilket är den läg-
sta nivån på 30 år, och den förvän-
tas bestå på den nivån under 2007. 
Behovet av arbetskraft gör att svensk 
arbetskraft ökar i Köpenhamn med 
en takt av mer än 500 personer per 
månad. 

Inflationstakten i Danmark har 
under den senaste tioårsperioden 
varit omkring 2 procent per år och 
den förväntas förbli oförändrad un-
der både 2007 och 2008. I början 
på oktober 2007 uppgick Danmarks 
Nationalbanks utlåningsränta till 
4,25 procent och den tioåriga 
danska statsobligationsräntan till 
cirka 4,4 procent.1 

öresundsregionen 2, 3

Tack vare sitt geografiska läge och sin 
välutvecklade infrastruktur, har regi-
onen fördelar på den skandinaviska 
marknaden. Öresundsregionen om-
fattar på den svenska sidan Skåne och 

på den danska sidan Själland inklu-
sive Lolland-Falster och Bornholm. 
Regionen har en total befolkning på 
knappt 3,6 miljoner invånare och är 
därmed Skandinaviens största och 
mest tätbefolkade tätortsregion. Av 
regionens invånare är 2,4 miljoner 
bosatta i Danmark och 1,2 miljo-
ner i Sverige. Prognoser talar för att 
befolkningen passerar 3,9 miljoner 
under 2025. Åldergrupperna 25 till 
44 år och 45 till 64 år utgör den 
största delen av Öresundsregionens 
befolkning, med drygt respektive 
knappt en miljon människor var-
dera. 

1.  Danmarks Nationalbank. 
2.  Informationen i avsnittet härrör från Öresundskomiteen om 

inget annat anges. 

3.  Statistik från Öresundsregionen omfattar Skåne i Sverige, 
samt Själland, Lolland-Falster, Møn och Bornholm i 
Danmark.
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Öresundsregionen svarar för 
drygt en fjärdedel av Danmarks 
och Sveriges samlade BNP. 
Öresundsregionens ekonomi växer, 
enligt Øresundsinstituttets prog-
nos, med 3,1 procent i år, efter två 
år med en BRP-tillväxt på 3,6 och 
4,1 procent. Detta ligger över 
Sveriges och Danmarks trendmäs-
siga BNP-tillväxt på 2,4 respektive 
2,1 procent under perioden 1967 
till 2005. Hovedstadsregionen växer 
fortsatt snabbare än Danmark, men 
den verkliga tillväxtökningen sker 
nu i Skåne som beräknas växa med 
4,2 procent 2007. Denna högkon-
junktur visar sig bland annat genom 
ökningen av bostadspriserna. 

Kommunikationer
Öresundsregionen har ett välutveck-
lat väg- och järnvägsnät, två interna-
tionella och tre regionala flygplatser 
samt sex hamnar med internatio-
nella färje- och handelsförbindelser. 
Med bil finns 3,5 miljoner männis-
kor inom en timmes restid - med 
flyg är de 20 miljoner. Denna po-
sition gör Öresundsregionen till en 
inkörsport för kommunikationer 
med såväl övriga Skandinavien som 
norra Europa. 

Sedan dess invigning under 2000 
har Öresundsbron förbättrat förbin-
delserna mellan Sverige, Danmark 
och resten av Europa. De från bör-
jan blygsamma trafikprognoserna 
har gång på gång fått omprövas då 

de överträffats av verkligheten. Från 
början förväntades trafikströmmen 
nå 22 500 fordon per dygn år 2025. 
Redan i fjol hade den prognosen fått 
räknas upp till nästan det dubbla. 

Cirka 20 000 personer pendlar 
dagligen över Öresund, varav hälf-
ten är danska invånare och hälften 
svenska invånare. Det är fem gånger 
fler än för 7 år sedan. Två tredjedelar 
av pendlarna åker tåg och en tred-
jedel bil. Bara under 2006 ökade 
tågresandet med 17 procent och 
på fem år har det ökat med mer än 
50 procent. För att möta efterfrågan 
sätter man in ytterligare 18 tågsätt 
under 2007. Dagens prognos talar 
för att pendlingen fördubblas inom 
de närmsta tio åren.1 

Regionens infrastruktursatsningar 
fortsätter och ses som mer lovvärda 
än någonsin då klimatpolitiken är 
mer aktuell än någonsin. I Malmö 
byggs Citytunneln, som ska knyta 
samman stambanorna, öka kollek-
tivtrafiken och föra tågtrafiken under 
jord i centrala Malmö. Citytunneln 
förbinder staden med Öresundsbron 
och får stationer vid centralt belägna 
Triangeln och nya utvecklingsområ-
det Hyllie. Tunneln beräknas vara 
klar under 2011. 

I Danmark byggs Köpenhamns 
tunnelbanesystem ut, vilket beräk-
nas vara klart 2015. Bland annat får 
Köpenhamns flygplats en egen tun-
nelbanestation redan hösten 2007. 

Integration och flyttmönster 
Sedan Öresundsbrons tillkomst har 
den danska inflyttningen till Skåne 
fyrdubblats och i dag utgör danska 
medborgare den största inflyttnings-
gruppen till Sverige. 

Under 2006 flyttade 4 700 perso-
ner från Danmark till Skåne, varav 
cirka 3 000 bosatte sig i Malmö. 
Båda dessa siffror utgör ökningar 
med cirka 40 procent jämfört med 
2005. 

Av Malmös folkökning svarar 
inflyttade danska invånare för cirka 
75 procent, vilket kan tyda på att 
nybyggda områden nära brofästet i 
Malmö kan komma att till en stor 
del bebos av danska invånare. 

I en flervalsundersökning tillfrå-
gades danska medborgare som flyttat 
till Skåne om de främsta orsakerna 
till att de flyttat över Öresund.2 
Dessa var som följer: 
  Cirka 80 procent av de tillfrågade 

angav lägre boendekostnader. 
  Cirka 60 procent angav möjlighe-

ten till bättre boendestandard. 
  Cirka 60 procent angav lägre 

bilpriser (på grund av olika skatte-
regler kostar en jämförbar bil 
hälften så mycket i Sverige som i 
Danmark). 

  Cirka 60 procent angav lägre 
levnadsomkostnader. 

Värt att notera är att närmare 20 pro-
cent uppgav att kortare restid mellan 
hemmet och arbetet var en orsak till 
att flytta till Skåne. 

1.  www.oresundsregionen.org. 2.  Øresundsbro Konsortiet och Öresundskomiteen, rapport 
”Danska erfarenheter av att bo i Skåne” (2005).
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Flera andra infrastruktursats-
ningar förbättrar kommunikatio-
nen i regionen – bland annat byggs 
Citytunneln i Malmö och tunnelba-
nenätet i Köpenhamn byggs ut, till 
exempel får Kastrup en tunnelba-
nestation. 

Arbetsmarknad 
Öresund är Nordens största regio-
nala arbetsmarknad med 1,7 miljo-
ner anställda. 

Under 2006 genomfördes en stu-
die som visade att Öresundsregionen 
ligger i framkant vad gäller antal 
nordiska huvudkontor. Av 403 ut-
valda företag i sju branscher valde näs-
tan lika många (51) att förlägga sitt 
huvudkontor till Öresundsregionen 
som till Stockholm (57). Resterande 

nordiska städer hamnade långt efter 
på listan. 

Undersökningar visar att tre av 
fyra danska medborgare behåller 
sin anställning när de flyttar över 
Öresund till Skåne. Under 2006 
arbetspendlade cirka 14 600 per-
soner över Öresund; 96 procent 
av dessa från Skåne till Danmark. 
Öresundsinstituttet bedömer, vid 
en jämförelse av restider och befolk-
ningsandel som pendlar, att antalet 
dagspendlare mellan Malmö och 
Köpenhamn skulle kunna uppgå 
till 60 000 personer. 

Vidare är Öresundsregionen 
en kunskapsintensiv region, med 
14 universitet, 150 000 studenter 
och 14 000 forskare. Forskningsbyn 
Ideon Science Park har i över två de-

cennier kommersialiserat kunskap 
och idéer sprungna ur universitets-
världen. Öresundsregionen är också 
bas för Medicon Valley, Europas 
starkaste kluster inom life science, 
med 120 biotech- och läkemedels-
bolag och över 40 000 anställda. 

Välfärd
Sverige och Danmark delar för-
staplatsen i välfärdsindexet WISP 
(Weighted Index of Social 
Development). I Öresundsregionen 
har människor nära till flera storstä-
der med dess etniska och kulturella 
mångfald och avkopplande natur 
med stränder, skog, berg och ett öp-
pet landskap. 

»  I Öresundsregionen har människor nära till flera stor-
städer med dess etniska och kulturella mångfald och 
avkopplande natur. «

41
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öresunds bostadsmarknad
Under slutet av 2006 vände  
bostadspriserna i Köpenhamn ner 
efter 13 år av stigande priser, främst 
på grund av en fördubbling av den 
korta räntan under det senaste året, 
ett stort utbud av lägenheter 2007 
samt en allt större utflyttning till 
främst Skåne.1 Trots sjunkande pri-
ser i Köpenhamn och att bostads-
priserna ökade mer i Malmö än i öv-
riga Sverige ökade prisskillnaderna 
mellan Sverige och Danmark un-
der 2006. Största prisskillnaden på  
bostäder syns på ägda lägenheter. En 
bostadsrätt i Skåne kan köpas för 
mindre än hälften av priset för en 
ejerlejlighed på Sjælland.2 Ungefär 
hälften av de danska invånarna som 
flyttar till Skåne köper en bostads-
rätt när de flyttar. 

bostadsmarknaden i malmö
Malmös bostadsmarknad har under 
de senaste åren uppvisat en mycket 
stark utveckling. Vakanserna i 
bostadsbeståndet är i princip obe-
fintliga. På bostadsrättsmarknaden 
har årliga prisökningar på omkring 
20 procent infallit under de senaste 
fyra åren.3 Under 2006 ökade 
priserna i Stormalmö med cirka 
22 procent.3 

Malmös starka attraktionskraft 
som bostadsort har till stor del sitt 
ursprung i den omfattande förvand-
ling, från industristad till kunskaps-
stad, som staden har genomgått. 
Näringslivet karaktäriseras inte 
längre av ett fåtal stora företag, utan 
av ett flertal mindre. Satsningen på 
Malmö Högskola, grundad 1998 
och som idag har över 20 000 stu-

denter, har bidragit till att Malmö 
kan attrahera såväl företag som unga 
människor.4 Samverkan mellan hög-
skola, forskningsbyar och företag 
skapar en god grund för entrepre-
nörer och för en kreativ utveckling 
i staden. 

De stora infrastruktursatsning-
arna, Öresundsbron och den pågå-
ende byggnationen av Citytunneln, 
har ytterligare stimulerat en positiv 
framtidssyn och vidare integration 
mellan Malmö och Köpenhamn. 
Nya områden med bland annat 
butiker, kontor och bostäder byggs 
och planeras i närheten av dessa 
satsningar på båda sidor Öresund. 
I Malmö ger Citytunnelns stationer 
bostadsområden ny attraktivitet och 
underlag för den helt nya stadsdelen 
Hyllievång. 

bostadsrättsmarknaden 
Under 2006 och 2007 har snittpri-
set för nyproducerade lägenheter 
belägna i attraktiva områden som 
Västra Hamnen och Dockan va-
rit cirka 47 000 kronor per kvm 
inklusive lån i bostadsrättsfören-
ingen, med högsta priser om över 
50 000 kronor per kvm inklusive 
lån i bostadsrättsföreningen.2 

nyproduktion
Priserna på bostadsrättsmarknaden 
i Malmö har ökat kraftigt under de 
senaste tio åren. 

Sedan 2002 har prisutvecklingen 
i Malmö dock varit markant större 
än riksgenomsnittet. 

Inflyttningen från Danmark 
driver upp bostadsrättspriserna i 
Malmö. Omkring hälften av de 
danska medborgare som flyttar till 
Malmö väljer att köpa en bostads-
rätt.5 Detta val beror troligen på att 
priserna i Danmark är mycket högre 

genomsnittspriser på bostadsrätter  
och eJerligheder, 2006 (sek/kvm)

1. Øi Analyse mars – maj 2007. 
2. Värderingsdata och Realkreditrådet. 

3. Värderinsgdata. 
4. Malmö Kommun.

5. Øresundsinstituttet.
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än i Sverige. Genomsnittspriset för 
en lägenhet i Malmö är cirka hälf-
ten av priset på en lägenhet i Stor-
köpenhamn.1 

limhamns bostadsmarknad
Limhamn, med sitt sjönära läge 
och närhet till både Malmö och 
Köpenhamn, har länge varit ett att-
raktivt bostadsområde. I Limhamn 
var under juli till september 2007 
snittpriserna för bostadsrätter cirka 
32 000 kronor per kvm på andra-
handsmarknaden, inklusive lån 
i föreningar.2 För nyproduktion 
var snittpriser 40 000 kronor per 
kvm, inklusive lån i föreningar.2 
Området är populärt för danska 
invånare och i vissa nybyggda 
bostadsrättsföreningar uppger 
fastighetsmäklare att det kan vara 
så mycket som mellan en tredjedel 
och hälften som är danska köpare.  

marknadsbeskrivning 
närliggande koncept 
i världen och i sverige
Det har funnits en marknad för 
nischboende i västvärlden under en 
längre tid. Marknaden har uppstått 
då individer söker sig till mer anpas-
sade boendeformer där efterfrågan 
styrs av skede i livet och ekonomisk 
ställning. De etablerade enheterna 
finns på många typer av orter men 
många finns i orter med ett varmt 
klimat, till exempel Spanien, Florida 
och Thailand. 

En alltmer populär boendeform 
i alla ålderskategorier i framförallt 
storstäder är kombinerade hotell 
och lägenhetshotell. Som boende 
i lägenhetshotellet har den boende 
tillgång till hotellets service avseende 
till exempel reception, room service, 
gym/pool, städning och kemtvätt,  

något som har visat sig attrahera en 
överhyra.

Ett annat exempel på nischbo-
ende är seniorboende. Seniorboende 
har utvecklats i takt med att en stor 
och kapitalstark grupp individer 
börjar bli allt äldre. I delar av USA 
och Europa har seniorboende varit 
en erkänd boendeform under längre 
tid och det finns väletablerade pro-
jektutvecklingsbolag och fastighets- 
och servicebolag inriktade på seni-
orboende. I Sverige är exempel på 
55+ boende JM:s ”Seniorgården”, 
Nobelli och SEB Trygg Liv:s ”Bo-
Viva”. Efterfrågan för Seniorgården 
stiger kontinuerligt och de två kom-
mande årens produktioner är redan 
sålda. 

1. Värderingsdata och Realkreditrådet. 2. Erik Ohlsson Fastighetsförmedling AB.
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Följande avsnitt innehåller en finansiell presentation av Victoria Park bestående av resul-
taträkningar, balansräkningar och nyckeltal. Victoria Park bildades i december 2005 och 
har sedan bildandet endast bedrivit begränsad verksamhet. Med anledning av förslagen 
utdelning av Victoria Park har Bolaget i september 2007, genom att förvärva dotter-
bolaget Annetorp, förvärvat en fastighet i Malmö från Annehem samt i oktober 2007 
tillförts ett aktieägartillskott. 

finansiell översiktFinans ie l l  övers ikt

koncernens balansräkningar i sammandrag 
� � Utfall

Mkr� 31�dec�2006� 30�jun�2007

�
Tillgångar�
Konceptutveckling  2,8 6,0

Övriga tillgångar 0,1 0,2

Kassa och bank 0,8 1,2

Summa�tillgångar�� 3,7� 7,4

�
Eget�kapital�och�skulder�
Eget kapital 0,0 1,0

Räntebärande skulder - -

Icke räntebärande skulder 3,7 6,4

Summa�eget�kapital�och�skulder� 3,7� 7,4

koncernens resultaträkning i sammandrag
� � Utfall

� Dec�2005�–� Jan�–�Jun�
Mkr� dec�2006� 2007

Intäkter 0,2 -

Produktions- och driftskostnader -0,3 -

Bruttoresultat� -0,1� -

Försäljnings- och administrationskostnader - -

Resultat från fastighetsförsäljningar - -

Övriga intäkter och kostnader - –1,0

Rörelseresultat� -0,1� –1,0

Finansiella intäkter 0 -

Finansiella kostnader -0 -

Resultat�före�skatt� -0,1� –1,0

Aktuell skatt - -

Periodens�resultat� -0,1� –1,0

�

�
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redovisningsprinciper
Victoria Park tillämpar redovisning 
i enlighet med Årsredovisningslagen 
och Bokföringsnämndens allmänna 
råd. Tillgångar, avsättningar och 
skulder har värderats till anskaff-
ningsvärden om inget annat anges. 
Fordringar har efter individuell vär-
dering upptagits till belopp var med 
dem beräknas inflyta. Materiella 
anläggningstillgångar redovisas som 
tillgång i balansräkningen när det 
på basis av tillgänglig information 
är sannolikt att den framtida eko-
nomiska nyttan som är förknippad 
med innehavet tillfaller koncernen/
företaget och att anskaffningsvärdet 
för tillgången kan beräknas på ett 
tillförlitligt sätt. Materiella anlägg-
ningstillgångar skrivs av enligt plan 
baserat på ursprungliga anskaff-
ningsvärden minskat med beräknat 
restvärde. Avskrivning sker linjärt 
över tillgångens beräknade nytt-
jandeperiod. Nedlagda kostnader 
för att utveckla koncept aktiveras 
löpande. Efter projektets färdigstäl-
lande kommer värdeminsknings-
avdrag att göras. 

fastighetsvärdering
Victoria Parks fastighet, Annetorps-
gården 5 (inklusive de områden som 
beskrivs i Legala frågor och vilka 
ännu inte fastighetsreglerats in), har 
värderats av CB Richard Ellis med 
värdetidpunkt september 2007. 
Marknadsvärdet har bedömts till 
190 mkr i befintligt skick och till 
200 mkr vid antagen detaljplan, 
vilken Bolaget bedömer kommer 
att vinna laga kraft under november 
2007. Av marknadsvärdet avser cirka 
60 mkr värdet av befintlig byggnad. 

CB Richard Ellis anger att fastig-
hetsvärderingen genomförts genom 
marknadsvärdebedömningar base-
rade på utförd marknadsanalys samt 
resultatet av utförda kalkyler. 

Uppgifterna i fastighetsvärde-
ringen är inte inhämtade från revi-
derade redovisningar och har således 
inte reviderats.

väsentliga händelser  
efter den 30 Juni 2007
Victoria Park har per den 13 septem-
ber 2007 förvärvat Annetorp från 
Annehem-koncernen. Annetorp äger 
fastigheten Annetorpsgården 5, där  
Victoria Park Malmö avses att upp-

föras, se Legala frågor. Förvärvspriset 
för Annetorp uppgick till 129,1 mkr, 
vilket motsvarar anskaffningskost-
nad samt nedlagda projektkostnader 
för Annehem. I samband med för-
värvet övertogs lån hos kreditinstitut 
om 75,0 mkr. 

Under 2007 har 92,8 mkr till-
skjutits Victoria Park i form av ök-
ning av Victoria Parks egna kapital 
genom dels nyemissioner, dels de 
ovillkorade aktieägartillskott. Del 
av likvid från aktieägartillskotten 
har använts för lösen av skulder till 
Annehem, vilka huvudsakligen upp-
kom i samband med förvärvet av 
Annetorp den 13 september 2007. 
Resterande belopp har tillförts 
Victoria Parks kassa.

Under september har Bolaget ge-
nomfört aktiesplit och nyemission, 
vilket resulterat i att antalet aktier 
har ökat till 18 559 995 aktier och 
aktiekapitalet till 5 799 998 kronor.

rörelsekapital
Det är Victoria Parks uppfattning 
att Bolaget, efter notering, har till-
räckligt med rörelsekapital för att 
genomföra projektet Victoria Park 
Malmö.

finansiell översiktFinans ie l l  övers ikt

nyckeltal
� Dec�2005�–� Jan�–�jun� Proforma�per�
� dec�2006� 2007� 30�juni�2007

Avkastning på eget kapital, %  neg neg -

Avkastning på totalt kapital, % neg neg -

Soliditet, %  0,0 13,5 52,4

Antal aktier  1 000 1 000 18 559 995

Periodens resultat, kr per aktie  –89 –976 -

Eget kapital per aktie, kr per aktie  100 1 000 4,9

Antal exploateringsfastigheter  0 0 1

Antal anställda 0 0 12

�

definitioner 

Avkastning�på�eget�kapital�
Periodens resultat i procent av genomsnitt-
ligt eget kapital.

Avkastning�på�totalt�kapital 
Resultat efter finansiella poster plus 
räntekostnader i procent av genomsnittlig 
balansomslutning. 

Soliditet�
Eget kapital i procent av balansomslut-
ningen.

 

Antal�aktier��
Det totala antalet utestående aktier vid perio-
dens utgång om ej annat anges. 

Periodens�resultat��
Periodens resultat dividerat med antal aktier. 

Eget�kapital�per�aktie��
Eget kapital vid periodens slut i förhållande 
till antal aktier vid periodens slut om ej annat 
anges. 

 

Antal�exploateringsfastigheter�
Totalt antal fastigheter i Victoria Park-kon-
cernens ägo. 

Antal�anställda��
Totalt antal anställda i Victoria Park. 
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proformabalansräkning per den 30 Juni 2007
I syfte att ge en aktuell bild av Victoria Parks finansiella 
ställning beaktat väsentliga händelser efter 30 juni 2007 
har en proformabalansräkning upprättats för koncernen. 
Victoria Park presenterar en proformabalansräkning en-
bart för illustrationsändamål och den ska inte ses som 
en indikation på den verkliga finansiella ställningen. 
Proformabalansräkningen bör läsas tillsammans med öv-
rig information i detta prospekt. Följande information 
och händelser har legat till grund för proformabalans-
räkningen; 
  Victoria Parks balansräkning per den 30 juni 2007. 
  Victoria Parks förvärv per den 13 september 2007 

av Annetorp från Annehem-koncernen. Annetorp 
äger fastigheten Annetorpsgården 5, där Victoria 
Park Malmö avses att uppföras, se Legala frågor. 
Förvärvspriset för Annetorp uppgick till 129,1 mkr, 
vilket motsvarar anskaffningskostnad samt nedlagda 

projektkostnader för Annehem. I samband med för-
värvet övertogs lån hos kreditinstitut om 75,0 mkr. 

  Under 2007 har 92,8 mkr tillskjutits Victoria Park 
i form av ökning av Victoria Parks egna kapital 
genom dels nyemissioner, dels de ovillkorade aktie-
ägartillskott. Del av likvid från aktieägartillskotten 
har använts för lösen av skulder till Annehem, vilka 
huvudsakligen uppkom i samband med förvärvet den 
13 september 2007. Resterande belopp kommer att 
tillföras Victoria Parks kassa efter avdrag för nedlagda 
kostnader i projekt och driftskostnader under perio-
den 1 juli 2007 fram till och med överlåtelsedagen. 

Per den 15 september 2007 uppgick Victoria Parks 
eget kapital till 1,5 mkr, långfristiga skulder till 
75,0 mkr och kortfristiga skulder till 10,8 mkr. 
Nettoskuldsättningen uppgick till 85,8 mkr.

proformabalansräkning per den 30 Juni 2007

� Utfall� Proforma�
� Victoria�Park� Bolags-�och-� Aktieägar-� balansräkning�
Mkr� per�30�jun�2007� fastighetsförvärv� tillskott� per�30�jun�2007

�
Tillgångar�
Konceptutveckling 6,0 - - 6,0

Exploateringsfastigheter 0,0 129,1 -  129,1

Övriga tillgångar 0,2 - - 0,2

Kassa och bank 1,2 - 38,6 39,8

Summa�tillgångar� 7,4� 129,1� 38,6� 175,1

�
Eget�kapital�och�skulder�
Eget kapital 1,0 - 90,8 91,8

Räntebärande skulder 0,0 75,0 - 75,0

Icke räntebärande skulder 6,4 54,1 –52,2 8,3

Summa�eget�kapital�och�skulder� 7,4� 129,1� 38,6� 175,1

� Justeringar�

revisors rapportRevisorsrappor t  avseende  
proformabalansräkning
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proformabalansProformabalansräkning revisors rapportRevisorsrappor t  avseende  
proformabalansräkning

Till styrelsen i Victoria Park i Malmö 
(publ). Org. nr 556695-0738. 

Vi har granskat den proformaredo-
visning som framgår på sidan 46 i 
Victoria Park i Malmö ABs prospekt 
daterat den 12 oktober 2007. 

Proformaredovisningen har med 
anledning av händelser efter den 
30 juni 2007 upprättats endast i 
syfte att skapa en hypotetisk bild 
av balansräkningen i Victoria Park i 
Malmö AB per 30 juni 2007. 

styrelsens och verkstäl-
lande direktörens ansvar
Det är styrelsens och verkställande 
direktörens ansvar att upprätta en 
proformaredovisning i enlighet 
med kraven i prospektförordningen 
809/2004/EG. 

revisorns ansvar
Det är vårt ansvar att lämna ett utta-
lande enligt bilaga II punkt 7 i pro-
spektförordningen 809/2004/EG. 
Vi har ingen skyldighet att lämna 
något annat uttalande om profor-
maredovisningen eller någon av dess 
beståndsdelar. Vi tar inte något an-
svar för sådan finansiell information 
som använts i sammanställningen av 
proformaredovisningen utöver det 
ansvar som vi har för de revisorsrap-
porter avseende historisk finansiell 
information som vi lämnat tidigare.

utfört arbete
Vi har utfört vårt arbete i enlighet 
med FAR SRS förslag till RevR 5 
Granskning av prospekt. Vårt arbete, 
vilket inte innefattade en oberoende 
granskning av underliggande finan-
siell information, har huvudsakligen  

bestått i att jämföra den icke juste-
rade finansiella informationen med 
källdokumentation, bedöma under-
lag till proformajusteringarna och 
diskutera proformaredovisningen 
med företagsledningen.

Vi har planerat och utfört vårt ar-
bete för att få den information och 
de förklaringar vi bedömt nödvän-
diga för att med hög men inte abso-
lut säkerhet försäkra oss om att pro-
formaredovisningen har upprättats 
enligt de förutsättningar som anges 
på sidan 46.

uttalande
Vi anser att proformaredovisningen 
har upprättats enligt de förutsätt-
ningar som anges på sidan 46 och i 
enlighet med de redovisningsprinci-
per som tillämpas av bolaget.

Malmö den 11 oktober 2007

Ernst & Young

Ingvar Ganestam
Auktoriserad revisor
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Huvudbyggnaden�i�Victoria�Park�Malmö�mot�parken�i�söder,�visualisering�
Cadwalk�Media.�
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finansieringFinans ier ing

Victoria Parks verksamhet finansie-
ras med eget kapital och skulder, där 
huvuddelen av skulderna utgörs av 
räntebärande skulder. Relationen 
mellan eget kapital och skulder av-
görs dels av vald finansiell risknivå, 
dels av mängden eget kapital för att 
tillgodose långivarnas krav för att 
erhålla lån på rimliga villkor. Målet 
för kapitalstrukturen sätts för att 
tillgodose avkastning på eget kapi-
tal, möjlighet att erhålla erforderlig 
lånefinansiering och säkerställa ut-
rymme för investeringar. Målet för 
kapitalstrukturen är att uppvisa en 
soliditet om lägst 20 procent. 

finanspolicy
Victoria Parks finansverksamhet 
styrs av den finanspolicy som styrel-
sen årligen fastställer. Finanspolicyn 
anger de övergripande reglerna för 
hur Bolagets finansfunktion ska 
hanteras och hur riskerna i finans-
verksamheten ska begränsas. 

Finansfunktionen är en koncern-
funktion med ansvar för Koncernens 
finansiering, likviditetsplanering och 
hantering av finansiella risker.

De övergripande målen för  
finansfunktionen är att: 
	 Säkerställa Victoria Parks kapital-

försörjning på kort och lång sikt.
	 Optimera finansnettot inom 

givna riskramar.
	 Utifrån Bolagets verksamhet 

löpande anpassa finansieringen i 
syfte att uppnå och bibehålla en 
långsiktigt stabil kapitalstruktur.

hantering av  
finansiella risker
Likviditets- och upplåningsrisk
Med likviditets- och upplåningsrisk 
avses risken att inte kunna uppfylla 

betalningsförpliktelser som en följd 
av otillräcklig likviditet eller svårig-
heter att uppta nya lån.

För Victoria Park bör aldrig 
tillgången till kapital vara en be-
gränsande faktor. Likviditetsrisken 
hanteras genom att Victoria Park 
har tillgång till krediter eller likvida 
medel. 

Upplåningsrisk är risken för att 
finansiering saknas eller är mycket 
oförmånlig vid viss tidpunkt. 

Ränterisk
Med ränterisk avses risken för en 
resultat- och kassaflödespåverkan 
genom en förändring av marknads-
räntan. 

För att hantera ränterisken och 
uppnå en jämn utveckling av finans-
nettot kommer den genomsnittliga 
räntebindningen för Victoria Parks 
räntebärande låneskuld att anpassas 
efter bedömd risknivå och ränteför-
väntningar. 

Motpartsrisk
Med motpartsrisk avses risken att 
motpart inte kan fullgöra leverans 
eller betalning. I finansverksamhe-
ten uppstår motpartsrisk framförallt 
vid placering av likviditetsöverskott 
samt erhållande av långfristiga kre-
ditlöften. För att reducera mot-
partsrisken anges i finanspolicyn 
att Victoria Park endast ska arbeta 
med banker eller likvärdiga kredit-
institut med en rating motsvarande 
minst A från såväl Moody’s som 
Standard & Poors. 

Operationell risk
Med operationell risk i finansiella 
verksamheter avses risken att åsam-
kas förluster på grund av bristfäl-

liga rutiner och/eller oegentligheter. 
God intern kontroll, ändamålsenliga 
administrativa system, kompetens-
utveckling och tillgång till pålitliga 
värderings- och riskmodeller är en 
god grund för att minska de opera-
tionella riskerna.

Victoria Parks finansfunktion ar-
betar kontinuerligt med att övervaka 
Bolagets administrativa säkerhet och 
kontroll.

kreditgivare
Victoria Parks finansieringskälla är 
bankmarknaden och del av lånen 
kommer att vara säkerställda ge-
nom pantbrev. Totalt hade Victoria 
Park uttagna pantbrev motsvarande 
75 mkr per 30 september 2007. 

Bolaget för en kontinuerlig dialog 
med banker och andra aktörer på 
finansieringsmarknaden för att stän-
digt göra en översyn om Victoria 
Park har en ändamålsenlig och kost-
nadseffektiv finansiering.

byggnadskreditiv
Victoria Park har för avsikt att an-
vända byggnadskreditiv från banker 
som en kompletterade finansierings-
källa till eget kapital. Strukturen för 
ett generellt byggnadskreditiv är att 
den finansierande banken åtar sig att 
låna upp till ett visst belopp av pro-
duktionskostnaderna. Banken åtar 
sig att löpande betala ut kreditivet i 
förhållande till de kostnader som det 
lånade bolaget har haft i samband 
med exploateringen mot uppvisande 
av fakturor. 

ränte- och låneförfall per den 30 september 2007

� Ränteförfallostruktur� Låneförfallostruktur

År� Lånebelopp,�mkr� Snittränta,�%� Kreditavtal,�mkr� Utnyttjat,�mkr

2007 75 4,65 75 75

Totalt� 75� 4,65� 75� 75

� �
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aktier och aktiekapital
Victoria Parks aktier är utgivna enligt svensk rätt. 
Aktiekapitalet i Victoria Park uppgår till 5 799 998 kro-
nor fördelat på 18 559 995 aktier. Var och en med ett 
kvotvärde på 0,3125 kronor. Per den 30 juni 2007 upp-
gick antalet aktier till 1 000 och kvotvärdet till 100 kro-
nor. Varje aktie berättigar till en röst och varje röstbe-
rättigad får vid bolagsstämma rösta för fulla antalet av 
denne ägda och företrädda aktier. Samtliga aktier äger 
lika rätt till andel i Victoria Parks tillgångar och vinst. 
Aktiekapitalets utveckling framgår av ovanstående ta-
bell. 

ägarförhållanden
Idag är Victoria Park ett helägt dotterbolag till Annehem. 
Efter försäljningen, och efter den föreslagna utdelningen, 
kommer Annehem inte att äga några aktier i Victoria 
Park. I samband med utdelningen kommer aktieägare i 
Annehem att för en (1) befintlig aktie i Annehem erhålla 
en (1) ny aktie i Victoria Park. 

Antalet aktier i Victoria Park uppgår till 18 559 995, 
varav 12 373 330 avses att delas ut till Annehems aktieä-
gare och resterande 6 186 665 säljs med företrädesrätt 
för aktieägarna. Efter utdelning och försäljning kom-
mer Victoria Parks ägarstruktur, givet att befintliga ägare 

tecknar sig för köp av sin andel, att motsvara Annehems 
ägarstruktur. 

I nedanstående tabell visas ägarstrukturen i Annehem 
per den 30 september 2007. 

ägarstruktur i annehem per den 30 september 2007

� Andel�av�kapital�
Ägare� Antal�aktier� och�röster,�%

MCJ Holding AB 2 220 000 17,9

Grotton Holding AB 2 100 000 17,0

Mellby Gård AB 1 333 330 10,8

Östersjöstiftelsen 1 300 000 10,5

Peab AB 850 000 6,9

Peter Strand 550 000 4,4

Bjäre Invest AB 335 000 2,7

AB Possessor 320 000 2,6

Hököpinge brukspark Vellinge AB 300 000 2,4

Magnus Asperot 300 000 2,4

Fogelviks Holding AB 300 000 2,4

Övriga aktieägare 2 465 000 19,9

Summa� 12�373�330� 100,0

optionsprogram
För ytterligare information, se Legala frågor.

aktiekapitalets utveckling 
� � Ökning�av� Förändring�av� Aktiekapital� Antal�aktier� �
Datum� Transaktion� aktiekapital,�kr� antalet�aktier� totalt,�kr� totalt� Kvotvärde,�kr

2005 dec Bolaget bildas 100 000 1 000 100 000 1 000 100

2007 sept Split 1:100 0 99 000 100 000 100 000 1

2007 sept Nyemission 900 000 900 000 999 000 1 000 000 1

2007 sept Split 1:3,2 0 2 200 000 1 000 000 3 200 000 0,3125

2007 sept Nyemission 4 413 332 14 122 662 5 413 332 17 322 662 0,3125 

2007 sept  Nyemission 386 667 1 237 333 5 799 998 18 559 995 0,3125�

aktier, aktiekapitalAktier,  akt iekapi ta l  och  
ägar förhål landen
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aktier, aktiekapitalAktier,  akt iekapi ta l  och  
ägar förhål landen

köpförbindelser och garantiåtaganden 
Köpförbindelser och garantier motsvarande 100 pro-
cent av de aktier som erbjuds till försäljning har erhål-
lits från befintliga aktieägare. Ett antal större aktieägare 
i Annehem har i september 2007 genom köpförbindel-
ser förbundit sig att, utan ersättning, köpa samtliga ak-
tier som de har företrädesrätt att köpa på grund av sitt 
innehav av aktier i Annehem per den 5 oktober 2007. 
De totala köpförbindelserna uppgår till ett belopp om 
63 437 475 kronor, motsvarande cirka 68,4 procent av 
det totala antal aktier till försäljning. Köpförbindelser 
har erhållits från: 
	�MCJ Holding AB (556708-6011) avseende 

1 110 000 aktier eller 16 650 000 kronor, 
	�Grotton Holding AB (556716-8348) avseende 

1 050 000 aktier eller 15 750 000 kronor, 
	�Mellby Gård AB (556280-6330) avseende 

666 665 aktier eller 9 999 975 kronor, 
	�Östersjöstiftelsen (802400-4155) avseende 

650 000 aktier eller 9 750 000 kronor, 
	�Peab AB (556061-4330) avseende 425 000 aktier 

eller 6 375 000 kronor, 
	�Bjäre Invest AB (556375-7938) avseende 

167 500 aktier eller 2 512 500 kronor, samt 
	�AB Possessor (556066-7163) avseende  

160 000 aktier eller 2 400 000 kronor. 

Härutöver har ett antal av dessa aktieägare teck-
nat garantiåtaganden avseende köp av de aktier 
som inte köps med eller utan stöd av företrädesrätt. 
Garantiåtaganden uppgår till ett belopp om motsva-
rande totalt 29 362 500 kronor, motsvarande 31,6 pro-
cent av det totala antalet aktier till försäljning. För sitt 
garantiåtagande erhåller garanterna en ersättning om 
5 procent av garanterat belopp, vilket motsvarar ett to-
talt belopp om 1 468 125 kronor. Garantiåtagande har 
tecknats av följande aktieägare: 
	�Östersjöstiftelsen (802400-4155) avseende 

666 667 aktier eller 10 000 005 kronor, 
	�Mellby Gård AB (556280-6330) avseende 

333 333 aktier eller 4 999 995 kronor, 
	�MCJ Holding AB (556708-6011) avseende 

478 750 aktier eller 7 181 250 kronor, samt 
	�Grotton Holding AB (556716-8438) avseende 

478 750 aktier eller 7 181 250 kronor. 
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styrelse, ledande befattningshStyre l se ,  l edande befat tningshavare  
och rev i sor

Sara	Palminger	
Marknadschef 

Klågerup, född 1976
Innehav1: 0 aktier 

Catarina	Persson	
Försäljningschef

Malmö, född 1957 
Innehav1: 1 000 aktier 

Greg	Dingizian	
Styrelseordförande 

Malmö, född 1960
Invald i styrelsen 2007
Innehav1: 2 100 000 aktier  
genom bolag2

Christer	Jönsson
Styrelseledamot 

Danmark, född 1945
Invald i styrelsen 2007
Innehav1: 105 000 aktier 

Mats	Leifland
Styrelseledamot 

Lund, född 1957
Invald i styrelsen 2007
Innehav1: 75 000 aktier 

Sten	Libell
Styrelseledamot 

Höllviken, född 1950
Invald i styrelsen 2007
Innehav1: 5 000 aktier  
genom bolag3

styrelse

revisor

Ingvar	Ganestam

Malmö, född 1949
Auktoriserad revisor och medlem i 
FAR SRS
Ernst & Young
Invald som revisor 2005.
Revisorn nås via adress 
Torggatan 2, 211 40 Malmö 

ledande befattningshavare

Gun-Britt	Mårtensson
Styrelseledamot 

Stockholm, född 1947 
Invald i styrelsen 2007
Innehav1:  0 aktier  

Mats	O.	Paulsson
Styrelseledamot 

Malmö, född 1958
Invald i styrelsen 2007
Innehav1:  0 aktier  

Meg	Tivéus
Styrelseledamot 

Stockholm, född 1943
Invald i styrelsen 2007
Innehav1:  1 000 aktier  

Unni	Åström	
Verkställande direktör

Stockholm, född 1953
Innehav1: 0 aktier 

Pernilla	Pettersson4	

Ekonomi- och finanschef

Veberöd, född 1965
Innehav1: 0 aktier 

Anders	Jeppsson	
Projektchef

Limhamn, född 1963 
Innehav1: 15 000 aktier 

1. Avser aktieinnehav i Annehem per 30 september 2007. 
2. Innehav genom Grotton Holding AB. 

3. Innehav genom Stenlisten AB. 
4.  Anställning tillträds den 14 november 2007. 
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och rev i sor

styrelsen 
Bolagets styrelse består för närvarande av sju ordina-
rie ledamöter. Uppdraget för samtliga ledamöter lö-
per till Bolagets årsstämma 2008. Styrelsens adress är 
Annetorpsvägen 100, 216 17 Limhamn. 

Enligt aktiebolagslagen svarar styrelsen för Bolagets 
organisation och förvaltning av Bolagets angelägenheter. 
Detta innebär bland annat att styrelsen fortlöpande ska 
bedöma Bolagets ekonomiska situation samt tillse att 
Bolagets ekonomiska förhållanden kontrolleras på ett be-
tryggande sätt. Styrelsen utses av bolagsstämman. 

Styrelsen i Victoria Park arbetar efter en arbetsordning 
innehållande instruktioner avseende arbetsfördelning 
och ekonomisk rapportering. Arbetsordningen, som ut-
gör ett komplement till aktiebolagslagens bestämmelser 
och Victoria Parks bolagsordning, är föremål för årlig 
översyn. Några särskilda utskott eller kommittéer har inte 
inrättats. Styrelsen ska utöva tillsyn att den verkställande 
direktören fullgör sina åligganden. Det åligger styrelsen 
att till- respektive avsätta den verkställande direktören. 
Vidare ska styrelsen, eller den styrelsen utser, bestämma 
lönevillkoren och andra villkor för den verkställande  
direktören.

Styrelsen ska tillse att Bolagets organisation är än-
damålsenlig, varför styrelsen fortlöpande ska utvärdera 
Bolagets handläggningsrutiner, riktlinjer för förvaltning 
och placering av Bolagets medel. Styrelsen ska fastställa 
affärsplanen, strategi och väsentliga policies för Bolaget 
samt fortlöpande övervaka såväl efterlevnaden av dessa 
som att de blir föremål för uppdatering och översyn.

Minst fyra styrelsemöten ska hållas per räkenskapsår, 
utöver det konstituerande mötet som ska hållas årligen 
omedelbart efter årsstämman och vid vilket bland annat 
firmatecknare ska utses. 

Styrelsemötena behandlar bland annat affärsläget, 
framtidsutsikter, investeringar, projektering, aktuella 
marknadsfrågor, personalfrågor samt ekonomisk och fi-
nansiell rapportering. Extra styrelsemöte kan hållas vid 
andra tillfällen vid brådskande ärenden.

Greg Dingizian, styrelseordförande
Invald i styrelsen 2007. Styrelseordförande i Annehem 
Fastigheter AB (publ). Tidigare VD i HSB Malmö ek. 
för. och VD i Wihl. Sonesson AB.

Övriga pågående uppdrag
Annehem Skånefastigheter AB, Noonia AB, Annehem 
Fastigheter AB, Grotton Holding AB.

Avslutade uppdrag
Sonesson Inredningar Fastighets AB, HKC Egenvård AB, 
Kunskapsbrunnen Aktiebolag, Fastighetsservice i Malmö 
Aktiebolag, HSB Sundsfastigheter AB, Fastighets-
aktiebolaget Fredrikshus, ACAP Invest AB, Midelfart 
Sonesson AB, Ronnebys Soft Center Fastighets Aktie-
bolag, MaxMedica AB, Optilink Aktiebolag (likvidation/
konkurs 2003/2004), CNC Scandinavia Aktiebolag, 
HSB Byggkonsult Syd AB, HSB ProjektPartner AB, AB 
Peterstorp-Vargen, Advice AB, Håkan Andersson 
Fastigheter i Vellinge AB, IT and Communications 
Technology Sweden AB, Wilh. Sonesson AB, Brim-
stone International AB, Bioglan Pharma AB, Active 
Properties AB (publ), MW Security AB, H Andersson 
Invest AB, Fastighets Aktiebolaget Orion Malmö, Max 
Medica Holding AB, HKC Holding AB, Avinova AB, 
LYFA AB, Purelogic AB, HSB BoService i Malmö AB, 
Skånekompaniet Syd AB, Malmö Puffen 1 Holding AB, 
Malmö Värmereglaget 1 Holding AB, Malmö Månstrålen 
6 Holding AB, Malmö Handsfacket 3 Holding AB, 
Malmö Slussen 7 Holding AB, BJF Vårdfastigheter AB, 
Malmökompaniet Syd AB, Skånekompaniets Förvalt-
nings AB, GenHa AB, Annehem Fastighetsförvalt-
ning AB, Annehem Hylliecentrum AB, Victoria Park 
i Malmö AB, Annehem Bygg och Projekt AB, HSB 
Malmö ek. för., HSB:s Riksförbund ek. för. 

Christer Jönsson, styrelseledamot
Invald i styrelsen 2007. Styrelseledamot i Annehem 
Fastigheter AB (publ). 

Övriga pågående uppdrag
Mäklarfirman Landgren & Jönsson AB, Christer Jönsson 
Fastighets AB, Annehem Fastigheter AB. 

Avslutade uppdrag
Cronna AB, Fastighets Aktiebolaget Sånekulla (likvida-
tion 2006), Fastighets AB Lotsgården (likvidation 2006), 
Mediberg AB (likvidation 2006), Medi Lares AB (likvi-
dation 2006), Fastighets AB Odengatan (likvidation 
2006), Wannagården Fastighets AB (likvidation 2006), 
Malmö Puffen 1 Holding AB (likvidation 2006), Malmö 
Värmereglaget 1 Holding AB (likvidation 2006), Malmö 
Månstrålen 6 Holding AB (likvidation 2006), BJF 
Vårdfastigheter AB (likvidation 2006). 

Redogörelsen nedan omfattar samtliga de uppdrag och befattningar som styrelseledamö-
ter och ledande befattningshavare haft under de senaste fem åren. Samtliga personer nås 
på Bolagets adress, Victoria Park, Annetorpsvägen 100, 216 17 Limhamn. 
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Mats Leifland, styrelseledamot
Civilekonom. Vice VD i Peab AB sedan 1996. 
Styrelseledamot i Annehem Fastigheter AB (publ). 

Övriga pågående uppdrag
Rörman Installation & Service Sverige AB, Mauritz 
Larsson Byggnadsaktiebolag, Projektfastigheter 
Väst AB, Leiflands Konsult AB, Interoc AB, PEAB 
Byggkonstruktion AB, PEAB Konstruktion AB, 
Peabskolan i Ängelholm AB, Mölletofta i Klippan 
Aktiebolag, CAMSOF AB, Hyresmaskiner Gösta 
Pettersson Aktiebolag, Peab Projektutveckling 
Väst AB, Peab Sverige AB, Aktiebolaget Roler, PEAB 
Elevbyggen AB, Projektfastigheter Mellersta AB, 
Stockholms Kommersiella Fastighets Aktiebolag, Peab 
Park AB, Bröderna Paulsson Peab Aktiebolag, Peab 
Projektutveckling Mellersta AB, Pionjären Fastighets AB, 
K.P.K – Entreprenader Aktiebolag, Bromma Plattsättning 
Aktiebolag, Berg & Väg Maskin Aktiebolag, Peab 
Norden AB, Stadiongatans Lokaluthyrning Aktiebolag, 
Birsta Fastigheter AB, Peab Projektfastigheter Aktiebolag, 
Skånska Stenhus Aktiebolag, Peab Bostad AB, 
Markbyggen i Kalmar Aktiebolag, Vejby Transport 
& Miljö Aktiebolag, Norrviken Exploaterings AB, 
Projektfastigheter Götaland AB, Gamla Varvet AB, 
Leiflands Förvaltning AB, Asfaltbeläggningar i Boden 
Aktiebolag, Peab Construction Syd AB, Sankta Thora 
Bokförings Aktiebolag, Lambertssons Kran Holding AB, 
Markarbeten i Värmland Aktiebolag, Peab Utveckling 
Nord Aktiebolag, Fastighets AB Skånehus, Enköpings 
Företagspark Aktiebolag, Peab Projektutveckling 
Nord AB, J Almqvist Bygg i Gnosjö AB, Peab PGS 
Aktiebolag, Flygstaden Intressenter i Söderhamn AB, 
Olsson & Zarins Baltinvest Aktiebolag, Peabskolan AB, 
Olof Mobjer Entreprenad Aktiebolag, Aktiebolaget 
Kampenhof, Fastighetsaktiebolaget Grisen, Bomi AB, 
Kungfiskaren Bygg och Fastighet Aktiebolag, Skåne 
Projektfastigheter AB, Linje & kabelplöjning i Borlänge 
Aktiebolag, Göran Jonsson Markanläggning Aktiebolag, 
Ulriksdal Utveckling AB, Peab Utvecklings AB, Interoc 
Projekt AB, Fastighets AB Anaset, Siljan Anläggning AB, 
Skånehus AB, Riksten Friluftsstad AB, Flygstaden AB, 
Peab Finans Aktiebolag, JaCo Aktiebolag, Fastighets AB 
Skeppsdockan i Malmö, Swerock Holding AB, 
Peab International AB, Stockholm Entreprenad AB, 
Nybyggarna i Nerike Aktiebolag, Skillingenäs AB, 
Incasec Aktiebolag, Peab Högsbo AB, Peab Holding AB, 
Peab Trading Väst AB, Ekuddens Exploatering och 
Parkerings AB, Peab Construction i Göteborg AB, 
Peab Förvaltning Nyköping AB, Ekenäs i Ronneby AB, 
Kreaton AB, Åstorps Bioenergi AB, Peab Brunnshög AB, 
Förvaltningsbyggnad i Kalmar AB, Peab I 5 Aktiebolag, 

TGA Fastigheter nr 2 AB, Varvstaden AB, Fältjägaren 
Fastigheter AB, Peab Ulriksdal AB, Kompligens 
Fastigheter AB, Fastighetsbolaget Måsbodarna Tre AB, 
Bronsspännet AB, Peab Gefle AB, Peab Båstad AB, Peab 
Boarp AB, Peab Raggsockan AB, Peab Tubsockan AB, 
Valhall Flyg AB, Fotbollsstation i Malmö Fastighets AB, 
Majo Konsult Kommanditbolag. 

Avslutade uppdrag
Swerock Uppsala AB, Skandinaviska Byggeklement AB, 
Rådasand AB, Lambertsson Sverige Holding AB, Peab 
Transport & Maskin Aktiebolag, Peab Asfalt AB, 
Grov Grus Aktiebolag, Tollarps Betong & Pålning 
Aktiebolag, Peab Grundläggning Aktiebolag, Svenska 
Beläggningsaktiebolaget S.B.B., Lambertsson 
Sverige AB, Peab Asfalt Syd AB, St: Eriks AB, 
Aktiebolaget Uppsalagrus, Peab Vagnpark AB, Peab 
Asfalt Beläggningsmaskiner Aktiebolag, Scanballast 
Aktiebolag, Mjöbäckspannan Aktiebolag, Peab 
Bildrift AB, Skandinaviska Byggelement Holding 
Aktiebolag, ATS Kraftservice Aktiebolag, Gånarps 
Fastighets AB, Vilhelmina Cementvarufabrik AB, Svensk 
Beläggningsteknik i Sävsjö AB, Asfalt och Väg i Strängnäs 
Aktiebolag, Nordmarkens BetongProdukter AB, 
Lambel AB, NeTel AB, Peab Industri Sverige Aktiebolag, 
PB Prefabmontage AB, Takimporten i Mjöbäck 
Aktiebolag, Peab Industri Finland AB, Bungenäs 
Utveckling Södra AB, ATS Mark AB, ATS Service AB, 
Peab Industri Betong AB, Peab Industri Asfalt AB, 
Peab Industri Kran AB, Peab Industri Byggelement AB, 
Peab Industri Grus AB, Dalkia Industripartner Syd AB, 
Brinova Hässleholm AB, Svenska Entreprenadarbeten 
Svea AB, Svealands betongpumpnings Aktiebolag, 
BoStaden Förvaltning i Stockholm AB, Prodakviolett 
Aktiebolag, Aktiebolaget G-stöd, City Förvaltnings 
Aktiebolag, SB Betong AB, Betongcentralen i 
Sundsvall AB, Maintech Förvaltning Syd AB, Brinova 
Utvecklings AB, Lambertssons Kran Aktiebolag, Calvary 
Invest Aktiebolag, Värmdö Markarbeten Aktiebolag, 
Brinova Sydväst AB, Kungsleden Tältet AB, Producta 
Ombyggnads Aktiebolag (likvidation 2005), Cliffton 
Fastighets Aktiebolag, Predektre i Alstermo Aktiebolag, 
Malmö Grusterminal Aktiebolag, Swerock Västerås AB, 
Nordisk Technologi i Norr Aktiebolag, Projektfastigheter 
Falun AB, Industriteknik Nord Aktiebolag, Aktiebolaget 
Sunes Betongpumpar, Markteknik Schakt & Transport 
i Åre AB, Peab Projektutveckling Syd AB, Sam-Schakt 
Mark Aktiebolag, Brinova Gåsebäck AB, Andris Zarins 
Bygg Aktiebolag, Klenäten AB (likvidation 2002), NLP 
Trelleborg AB, Metreva Fastigheter Aktiebolag, Europarts 
Aktiebolag, Brinova Helsingborg AB, Bruksgatans 
Fastighets AB, Anjo Entreprenad Aktiebolag, Örnbetong 
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i Ö-vik Aktiebolag, Danderyds Park Va Väg Aktiebolag 
(likvidation 2002), Bearsden Aktiebolag (likvida-
tion), Brinova Oxie AB, Lemma Nordic Aktiebolag, 
MEMARK Aktiebolag, Kungsfiskaren D.U.S. Drift, 
Underhåll. Service AB, Certus Entreprenad AB, Brinova 
Log. Stockholm AB, Brinova Log. Borås AB, Luggude 
Fastighets AB, KL Pylta AB, NLP Klippan 1 AB, Brinova 
Log. Jönköping AB, Brinova Log. Ljungby AB, Brinova 
Log. Borås Två AB, Brinova Log. Malmö AB, Brinova 
Invest AB, PEAB Berg Aktiebolag (likvidation), Kalmar 
Byggsystem AB, Fastighetsaktiebolaget Solskensgården, 
EFT Service Mälardalen AB, Laserutläggning 
Sverige Aktiebolag, Bogott Fastigheter AB, Nygatans 
Fastighets AB, AB Steffi 1, Transportstaden Örebro AB, 
NLP Klippan 2 AB, Peab Industri AB (publ), Brinova 
Fastigheter AB, Brinova Log. Backa AB, Brinova Log. 
Jakobsberg AB, Brunnshög Bostad AB, Fastighets AB 
Logistikfastigheter Haninge, Holje i Olofström AB, 
Solskensgården Parkeringsbolag, Brinova Log. 
Örebro AB, Brinova Log. Jordbromalm 4:34 AB, Brinova 
Södra AB, Brinova Högsbo AB, Brinova Brunnshög 
Aktiebolag, Karlstad Mandolinen 8 AB, Timmerbyn 
Konferens AB, Förvaltningsbyggnad i Västervik AB, 
Bostadsrättsföreningen Snörom (likvidation), Faresta 
Grus, Kennerth Karlssons Uthyrnings Aktiebolag, 
LKME i Förslöv AB.

Sten Libell, styrelseledamot
Invald i styrelsen 2007. Jur. kand. Administrativ direk-
tör i Mellby Gård sedan 1996. Tidigare vice VD och 
ekonomi- och finanschef på Wihlborgs Fastigheter AB 
(publ). Styrelseledamot i Annehem Fastigheter AB 
(publ).

Övriga pågående uppdrag
CA Wettergrens Fastighets AB, Frans Svanström & Co 
Aktiebolag, Söderberg & Haak Maskin Aktiebolag, 
Nyströms Bok och Kontorscenter Aktiebolag, Severins 
Pappershandel Aktiebolag, Fastighets Aktiebolaget Milano, 
Frans Svanström Holding AB, Fastighetsaktiebolaget 
York, Severins i Hudiksvall Aktiebolag, Mellby Gård AB, 
Falkberget Aktiebolag, Mellby Gård Intressenter AB, 
Wettergrens i Göteborg AB, Mellby Gård Investerings AB, 
Flash Aktiebolag, Mellby Gård Jordbruks AB, Flash 
Holding Aktiebolag, M G F i Malmö AB, Falkskogen AB, 
Cale Group AB, Frans Svanström Intressenter AB, 
Mellby Gård Air AB, Meaning Green AB, Mellby Gård 
Industri AB, Stenlisten Aktiebolag, Cale Access AB, 
Ronisvan AB, Mellby Gård Holding AB, Gusand AB, 
Feralco AB, Gusgus AB, Wettergrens KontorsCenter AB, 
Feralco Holding AB, Cale Holding AB, Johand AB, Erik 
A i Malmö AB, Runand AB, Annehem Fastigheter AB, 

Stenhögen på Verkö AB, Vångavallen Invest AB, Mellby 
Gård Förvaltnings AB, Gusgus Förvaltnings AB, Roxtec 
Holding AB, Mellby Gård Försäljnings AB, Mellby Gård 
Produktions AB.

Avslutade uppdrag
Akila Aktiebolag, ÄHU AB, Brämhults Juice AB, Cale 
Ticketing Gruppen AB, Kamstrup-Senea Aktiebolag, 
Bewator Group AB, Älvsbyhus Intressenter AB, 
Wettergrens Bokhandel AB, Norses Travteam AB, 
Mossetorp AB.

Gun-Britt Mårtensson, styrelseledamot
Invald i styrelsen 2007. Förbundsordförande i HSB 
Riksförbund 1997 till 2007. Fil. kand. 

Övriga pågående uppdrag
Ordförande i Boverkets energiråd, Kooperation utan 
Gränser, SIMO – mediestudier, Frejas Fond, Hällefors 
Formens Hus AB, ICA Internationella Kooperativa 
Alliansens Globala Styrelse. 

Avslutade uppdrag
Vår Bostad AB, Hyresgästernas Förlags AB, BoRevision 
i Sverige Aktiebolag, HSB ProjektPartner AB, Vår 
Bostad Annons AB, Vår Bostadsbörs AB, HSB:s 
Bostadsrättsförening Pålsundet I Stockholm, HSB:s 
Riksförbund ek. för., Global utmaning för Sverige ekono-
misk förening, Ledamot av Svenska Kommunförbundets 
styrelse, Ledamot av Mitthögskolans styrelse, Ledamot 
av Boverkets styrelse, Ledamot i Länsstyrelsens styrelse, 
Förbundsordförande i HSB Riksförbund, KF Project 
Center Aktiebolag, HSB Tidningsservice AB, Rådet för 
byggkvalitet BQR AB, Kooperativa institutet ekonomisk 
förening, HSB Portalen Ekonomisk förening, Ideella för-
eningen Rådet för Byggkvalitet, BQR med firma BQR. 

Mats O. Paulsson, styrelseledamot
Invald i styrelsen 2007. Civilingenjör. VD i Peab 
Industri AB. Vice ordförande i Byggnadsämnes förbun-
det. Tidigare vice VD i Peab AB, VD i Swerock AB och 
AB Sydsten.

Övriga pågående uppdrag
Swerock Uppsala AB, Skandinaviska Byggelement AB, 
Rådasand AB, Aktiebolaget Bösarps Grus & Torrbruk, 
Swerock Aktiebolag, Peab Transport & Maskin 
Aktiebolag, Peab Asfalt AB, Tollarps Betong & Pålning 
Aktiebolag, Peab Grundläggning Aktiebolag, Lambertsson 
Sverige AB, Peab Asfalt Syd AB, St:Eriks AB, Aktiebolaget 
Uppsalagrus, Peab Vagnpark AB, Markteknik Schakt 
& Transport i Åre AB, Peab Bildrift AB, Gånarps 



Fastighets AB, Vilhelmina Cementvarufabrik AB, Svensk 
Beläggningsteknik i Sävsjö AB, LKME i Förslöv AB, 
Nordmarkens BetongProdukter AB, Lambel AB, Peab 
Industri Aktiebolag (publ), Peab Industri Finland AB. 

Avslutade uppdrag
Peab Industri B.V. Holland, svensk filial, Peab 
Sverige AB, Aktiebolaget Roler, Stockholm 
Entreprenad, Svealands Betongpumpnings Aktiebolag, 
Aktiebolaget G-stöd, SB Betong AB, Aktiebolaget 
Sunes Betongpumpar, Sam-Schakt Mark Aktiebolag, 
Europakranar Svenska Aktiebolag, Peab PGS Aktiebolag, 
Kungsåra Metallprodukter Aktiebolag, EssBetong 
Holding Aktiebolag, Peab I 5 Aktiebolag, ScandMar 
Property Developments AB, Aros Grusförädling & Co 
Kommanditbolag, Berg & Väg Maskin Aktiebolag, 
Markbyggen i Kalmar Aktiebolag, Markarbeten i 
Värmland Aktiebolag, Kennerth Karlssons Uthyrnings 
Aktiebolag, Linje & Kabelplöjning i Borlänge Aktiebolag, 
Linje & Kabelplöjning i Borlänge Aktiebolag, Siljan 
Anläggning AB, Asfalt och Väg i Strängnäs Aktiebolag, 
Riksten Friluftsstad AB, Åstorps Bioenergi AB, Fältjägare 
Fastigheter AB.

Meg Tivéus, styrelseledamot
Invald i styrelsen 2007. Civilekonom. Tidigare VD i 
bland annat Svenska Spel.

Övriga pågående uppdrag
Cloetta Fazer, Swedish Match AB, Nordea Fonder 
Aktiebolag, Billeruds Aktiebolag (publ), Meg Tivéus 
Aktiebolag, BOSS MEDIA Aktiebolag, Danderyds 
Sjukhus, O2 el ekonomisk förening, Ideella föreningen 
Sprit & Vinleverantörsföreningen med firma SVL, Sprit 
& Vinleverantörsföreningen. 

Avslutade uppdrag
Orrefors Kosta Boda Aktiebolag, Kungliga Operan 
Aktiebolag, Studieförbunder Näringsliv och Samhälles 
(SNS) Serviceaktiebolag, Aktiebolagets Svenska Spels 
Servicecenter, Nordea Fonder Alfa Aktiebolag, Nordea 
Fonder Beta Aktiebolag, Nordea Fonder Gamma 
Aktiebolag, Synerco AB, Ark Travel AB, AB Svenska 
Spel, Fabege Orgelspelet AB, Casino Cosmopol AB, 
Keno Aktiebolag, Triss Aktiebolag, AB Svenska Spels 
Internetservice, Romateatern Aktiebolag, Orrefors 
Kosta Boda Holding AB, Bellman Casino Aktiebolag, 
CC Casino Restaurang Aktiebolag, Onside TV-
Production AB, Svenska Spels Förvaltnings AB, Casino 
Cosmopols Fastighets AB, SC Intressenter AB. 

ledande befattningshavare
Unni Åström, verkställande direktör
Handelsskola och bankakademien, Norge. 

Övriga pågående uppdrag
Sällskapet Vänner till Pauvres Honteux (styrelseledamot), 
X-Change Arlanda AB, X-Change in Sweden AB (styrel-
seledamot), X-Change Göteborg AB, X-Change valuta 
Specialisten Europe Aktiebolag, X-Change Malmö AB, 
TBN – Travel Business Network AB (styrelseledamot), 
Ideella föreningen TBN – Travel Business Netwoek med 
firma TBN – Travel Business Network, 

Avslutade uppdrag
Tallink Silja AB (2005 – 2006 Senior Vice President 
Helsingfors Linjen och medlem i koncernledningen), 
Casino Cosmopol AB (2002 – 2005 Kasinochef Casino 
Cosmopol Stockholm och medlem i företags- och affärs-
ledningen samt funktionsansvarig för hela bolagets F/B 
produkt), CC Casino Restaurang Aktiebolag, Casino 
Cosmopols Fastighets AB, SATS Holding AB. 

Uppdrag som avslutats för över fem år sedan
Scandic Hotels AB/Hilton Nordic (1998 – 2001 Senior 
Vice President med ansvar för koncernens försäljning), 
Scandic Hotels AB (anställd 1998 – 2001 i en mängd 
olika befattningar, såsom hotelldirektör och operativ-
direktör i Sverige och England). 

Pernilla Pettersson, ekonomi- och finanschef på konsult-
basis genom bolag 
Universitetsstudier i bland annat företagsekonomi och 
nationalekonomi, ekonomi- och redovisningskonsult, 
fastighetsmäklarexamen. Ägare av AddMax AB, ett bo-
lag med konsultverksamhet inom bland annat personal, 
ekonomi och redovisning. HSB Malmö Ek. För. (2005-
2007 chef för administrativ förvaltning), Bioglan AB 
(2004-2005 ekonomichef ), Active Capital AB (2002-
2004 Controller) samt Hansa Medical AB (2000-2004 
Controller). 

Övriga pågående uppdrag
Addmax AB, HSB:s Bostadsrättsförening Almgården 
i Trelleborg, HSB:s Bostadsrättsförening Igelkotten 
i Trelleborg, Bostadsrättsföreningen Kritan 10, 
Mäklar-Konsult Pernilla Pettersson, Första Hjälpen 
– P Pettersson. 

Avslutade uppdrag
Unitech Konsult AB, Farstorps Gård Förvaltnings AB, 
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Hansa Medical Aktiebolag, Syntagma AB, Active Design 
Sweden AB, Syntagma Connection AB, Cellexir AB. 

Anders Jeppsson, projektchef
Civilingenjör. 

Övriga pågående uppdrag
Bostadsrättsföreningen Valborg på Limhamn, Bostads-
rättsföreningen Victoria Park 1, Bostadsrättsföreningen 
Victoria Park 2, Bostadsrättsföreningen Victoria Park 3, 
Bostadsrättsföreningen Victoria Park 4. 

Sara Palminger, marknadschef
Fil. kand. i företagsekonomi. Tidigare projektledare på 
Coop Forum Sverige AB samt varumärkesansvarig på 
EVM Coop Sverige AB. 

Catarina Persson, försäljningschef 
Fastighetsmäklarutbildning. 

bolagsstyrning 
För bolag vars aktier är upptagna till handel på First 
North är det inte obligatoriskt att tillämpa koden för bo-
lagsstyrning. Victoria Park har inte för avsikt att tillämpa 
koden för bolagsstyrning i dess helhet. 

övriga uppgifter om styrelse och ledande 
befattningshavare 
Inte någon av styrelseledamöterna eller de ledande befatt-
ningshavarna har någon familjerelation till någon annan 
styrelseledamot eller befattningshavare. Med undantag 
för vad som anges ovan har heller ingen av dessa under de 
senaste fem åren varit inblandad i någon konkurs, kon-
kursförvaltning eller likvidation i egenskap av medlem 
i företagets förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan. 
Ingen av dem har heller dömts i något bedrägerirelaterat 
mål eller varit föremål för officiella anklagelser eller sank-
tioner av övervakande eller lagstiftande organ (däribland 
yrkessammanslutningar). Ingen av dem har heller förbju-
dits av domstol att agera som ledamot eller i ledningen för 
företag eller på annat sätt bedriva näringsverksamhet. 

Det finns inga intressekonflikter mellan styrelseleda-
möterna eller ledande befattningshavare, varken dem 
emellan eller gentemot Victoria Park med undantag för 
den potentiella intressekonflikt som kan ligga i att Mats 
O. Paulsson även är befattningshavare i Peab Industri-
koncernen, samt att Mats Leifland är befattningshavare 
inom Peab-koncernenen, vilka kan komma att vara leve-
rantörer till Victoria Park. 

verkställande direktören och  
koncernledningen
Verkställande direktören ska enligt arbetsordningen och 
vd-instruktion se till att styrelsens ledamöter löpande 
en gång per kvartal får information och rapporter om 
Victoria Parks utveckling så att styrelsen kan göra goda 
bedömningar och fatta välgrundade beslut. Verkställande 
direktören ska tillse att Victoria Park iakttar de skyldighe-
ter beträffande information med mera som följer av no-
teringsavtalet med First North. Verkställande direktören 
ska övervaka efterlevnaden av de målsättningar, policies 
och strategiska planer, som styrelsen fastställt, samt tillse 
att de vid behov underställs styrelsen för uppdatering el-
ler översyn. 

Koncernledningen består, utöver verkställande di-
rektören, av fyra personer, ekonomi- och finans-
chef, projektchef, försäljningschef och marknadschef. 
Koncernledningsmöten äger normalt rum varannan 
vecka. 

ersättningar till styrelse och  
ledande befattningshavare
Principer
Till styrelsens ordförande och ledamöter utgår ett årligt 
arvode om 400 000 kronor enligt bolagsstämmans be-
slut, motsvarande 50 000 kronor per styrelseledamot, 
förutom styrelseordföranden som erhåller 100 000 kro-
nor. 

Ersättning till verkställande direktören och övriga le-
dande befattningshavare utgörs av grundlön, övriga för-
måner och pension. Med ledande befattningshavare avses 
de personer som tillsammans med verkställande direktö-
ren utgör koncernledningen. 
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ersättningar och övriga förmåner  
per den 30 september 2007 på årsbasis1 
�
� Grundlön/� Övriga� �
Tkr� Arvode� förmåner� Pension� Summa

Styrelsens ordförande 100   100

Verkställande direktör 1 080 68 324 1 472

Övriga ledande befattningshavare 2 046 137 320 2 503

 
1 Inkluderar även ersättning för Pernilla Pettersson som tillträder sin anställning den 14 november 

2007. �

Ovanstående tabell baseras på en årskostnad avseende 
ersättningar och övriga förmåner per den 30 septem-
ber 2007. Under 2006 utgick inga ersättningar till 
Bolagets styrelse och Bolaget hade inga anställda och 
därav har inga ersättningar eller övriga förmåner betalats 
ut.

Kostnaden för verkställande direktörens samt eko-
nomi- och finanschefens pension utgår med en premie 
om 30 procent av den pensionsgrundande lönen per år 
under anställningstiden.

Övriga ledande befattningshavare har rätt till tjäns-
tepension i enlighet med bolagets policy. Premierna för 
sådana tjänstepensioner uppgår till maximalt 15 procent 
av lönen. Pensionsåldern för ledande befattningshavare 
är normalt 67 år.

Avgångsvederlag med mera
För verkställande direktören gäller en ömsesidig uppsäg-
ningstid om 6 månader.

Vid uppsägning från Victoria Parks sida har verkstäl-
lande direktören rätt till ett avgångsverderlag motsva-
rande 6 månadslöner. Avgångsvederlaget avräknas inte 
mot andra inkomster. Vid uppsägning från verkställande 
direktörens sida utgår inget avgångsvederlag.

Mellan Bolaget och övriga ledande befattningshavare 
gäller en ömsesidig uppsägningstid om 2 till 6 månader. 
Ingen av de övriga ledande befattningshavarna har rätt 
till avgångsvederlag. 

Beredningsunderlag
Ersättningar till verkställande direktören för verksam-
hetsåret 2007 har beslutats av styrelsen i Annehem. 
Ersättningar till övriga ledande befattningshavare har be-
slutats av verkställande direktören.

revision
Revisorn ska granska Bolagets årsredovisning och bok-
föring samt styrelsens och verkställande direktörens för-
valtning. Revisorn ska efter varje räkenskapsår lämna en 
revisionsberättelse till bolagsstämman.

Revisorn redovisar till styrelsen såväl sin revisionsplan 
för året som synpunkter på bokslut.

Revisor utses på årsstämman på förslag från styrelsen. 
På bolagsstämman den 23 december 2005 valdes Ingvar 
Ganestam som revisor. Ingvar Ganestam är vald på 4 år.

Styre l se ,  l edande befat tningshavare  och 
rev i sor
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legala frågorLegala  f rågor

förvärvsavtal och fastighetsbildning 
Annehem Fastigheter Annetorpsgården AB (”Annetorp”) 
är ett helägt dotterbolag till Fastighetsbolaget VP AB 
som i sin tur är ett helägt dotterbolag till Victoria Park. 
Annetorp har förvärvat (i) en del av fastigheten Malmö 
Annetorpsgården 1 (”Område A”), (ii) två delar av fast-
igheten Malmö Limhamn 155:355 (”Område B” och 
”Område C”), samt (iii) en del av fastigheten Malmö 
Limhamn 155:499 (”Område D”) enligt två separata 
överlåtelseavtal. 

Område B har avstyckats och bildat fastigheten 
Malmö Annetorpsgården 5, vilken Annetorp har lagfart 
på. Vidare har Område A fastighetsreglerats in i Malmö 
Annetorpsgården 5 (tidigare Område B). Annetorp har 
också ansökt om att Område C och Område D skall fast-
ighetsregleras in i Malmö Annetorpsgården 5. 

Område C
Enligt meddelande från lantmäterimyndigheten har 
stadsbyggnadsnämnden motsatt sig ansökan om att fast-
ighetsreglera in Område C i Malmö Annetorpsgården 5. 
Lantmäterimyndigheten har meddelat att de för närva-
rande utreder planeringsförutsättningarna och förrätt-
ningen har tills vidare förklarats vilande. Det bör dock 
noteras att Område C ligger utanför de områden som är 
projekterade för genomförande av byggnation av etapp 1 
– 5 och att det därför är av mindre vikt för genomföran-
det av Victoria Park projektet huruvida fastighetsregle-
ringen genomförs.

Område D
Lantmäterimyndigheten och stadsbyggnadsnämnden 
har meddelat att de avvaktar med fastighetsregleringen 
avseende Område D till dess att detaljplan för området 
(Dp 4945) har vunnit laga kraft.

Om lantmäterimyndigheten beslutar att avslå ansök-
ningarna om fastighetsbildning avseende Område C och 
Område D blir förvärven av dessa områden ogiltiga en-
ligt 4 kap 7 § jordabalken.

exploateringsavtal
Malmö kommun (”Kommunen”) och Annetorp har 
ingått ett exploateringsavtal avseende exploateringen av 
området för Victoria Park. Avtalet innebär att Annetorp 
åtar sig omfattande skyldigheter och kostnader avseende 
framför allt infrastruktur och andra exploateringsåtgär-
der på området. Vidare har Annetorp ställt vissa miljöga-
rantier avseende de delar av markområdet som Annetorp 
överlåter till Kommunen enligt nedan.

Enligt avtalet överlåter Annetorp mark, som enligt 
detaljplanen utgör allmän platsmark, till Kommunen 
utan ersättning. Marken som överlåts utgör del av dels 
Malmö Annetorpsgården 5, dels Malmö Limhamn 
155:355 (det vill säga del av Område C) och dels Malmö 
Limhamn 155:499 (det vill säga del av Område D). 
Kommunen skall tillträda de berörda områdena när-
mast följande vardag som infaller tre (3) månader efter 
det att detaljplanen vunnit laga kraft. Vissa delar av den 
mark som överlåts omfattas av de områden som inte 
har fastighetsreglerats in i Malmö Annetorpsgården 5 
(se Förvärvsavtal ovan). Sådan fastighetsreglering kan 
enligt Lantmäterimyndigheten inte genomföras förrän 
detaljplanen har vunnit laga kraft. Som anges ovan kan 
de bakomliggande förvärven komma att bli ogiltiga om 
fastighetsbildning inte beviljas. 

detalJplan
Detaljplanearbete pågår avseende det område som om-
fattas av Victoria Park-projektet (Detaljplan 4945) och 
detaljplanen har ställts ut. Stadsbyggnadsnämnden be-
slutade den 13 september 2007 att godkänna detaljpla-
neförslaget och överlämna det till kommunfullmäktige 
för antagande. Enligt Malmö kommuns handläggare för 
nämnda detaljplan kommer detaljplanen att tas upp av 
kommunfullmäktige inom cirka två månader efter stads-
byggnadsnämndens möte. Enligt planmotivet är syftet 
med planen att göra det möjligt att, utöver befintlig be-
byggelse inom området, uppföra ny bebyggelse i en om-
fattning av cirka 40 000 kvm. Planen kommer också att 
omfatta parkytor, parkeringsanläggning och nödvändig 
infrastruktur. 

Detaljplanen har således ännu inte antagits och efter-
som yttrande har inkommit från sakägare under utställ-
ningstiden kommer de att ha möjlighet att klaga på even-
tuellt beslut att anta detaljplanen. Sådana klagomål kan, 
även om de inte leder till ändring av beslutet, komma att 
försena igångsättandet av byggnationerna.

kreditavtal
Annetorp innehar en kreditfacilitet om 75 000 000 kro-
nor med amorteringsvillkor slutförfallodag 31 december 
2007. Som säkerhet för krediten har ställts pantbrev i fast-
igheten Malmö Annetorpsgården 5 på 50 000 000 kro-
nor, blivande pantbrev på 25 000 000 kronor samt mo-
derbolagsgaranti i form av en generell borgen ställd av 
Annehem. 

Beslut har fattats om att ersätta Annetorps befintliga 
kreditfacilitet med en ny kreditfacilitet hos annan bank. 
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Victoria Park respektive Annetorp har kommit överens 
med den nya banken att ingå kreditavtal innebärande 
att dels bolag inom Victoria Park-koncernen beviljas ett 
byggnadskreditiv om maximalt 410 000 000 kronor, dels 
Annetorp beviljas en kreditfacilitet om 75 000 000 kro-
nor samt en bankgaranti om 35 000 000 kronor 
(”Annetorps krediter”) vilka samtliga krediter till Victoria 
Park-koncernen dock aldrig kan överskrida sammanlagt 
460 000 000 kronor. Ett av villkoren för de nya kre-
ditfaciliteterna är att aktierna i koncernmoderföretaget 
inom Victoria Park-koncernen skall vara noterade på 
marknadsplats inom OMX Nordiska börs samt att ägar-
strukturen efter noteringen skall accepteras av banken. 
Som säkerhet för krediterna skall ingås borgen av kon-
cernmoderföretaget inom Victoria Park-koncernen samt 
ställas pantbrev i fastighet. Vad avser Annetorps krediter 
har Annehem lämnat generell borgen vilken skall ersät-
tas av en ny motsvarande generell borgen till banken av 
Victoria Park när Annehem inte längre äger några aktier 
i Victoria Park. 

immateriella rättigheter
Victoria Park har ansökt om men ännu ej erhållit regist-
rering av VICTORIA PARK och tillhörande figur som 
nationellt varumärke i Sverige.

Vidare är Annehem registrerad innehavare av EG-
varumärket VICTORIA PARK (ordmärke) samt har 
ansökt om men ännu ej erhållit kompletterande varu-
märkesskydd för ytterligare tjänster för EG-varumärket 
VICTORIA PARK (figurmärke). Annehem har också 
ansökt om men ej ännu erhållit registrering av varu-
märket VICTORIA PARK dels i Norge (ordmärke), 
dels i Danmark (figurmärke). Annehem är även regist-
rerad innehavare av domännamnet www.victoriapark.se. 
Enligt ett överlåtelseavtal daterat den 13 september 2007 
har Annehems samtliga ovan nämnda registreringar samt 
ansökningar om registreringar överlåtits från Annehem 
till Victoria Park och ansökningar om registrering av så-
dana överlåtelser har getts in till respektive ansvarig myn-
dighet. 

tvister
Vare sig Victoria Park eller något av dess dotterbolag är 
part i något rättsligt förfarande eller skiljeförfarande. 
Bolagens styrelser känner inte heller till några omstän-
digheter som skulle kunna leda till att något sådant rätts-
ligt förfarande eller skiljeförfarande skulle uppstå. 

försäkring
Enligt styrelsens bedömning kommer Victoria Park och 
dess dotterbolag ha ett fullgott försäkringsskydd med 
hänsyn till dess nuvarande verksamhet och omfattning 
vid tidpunkten för utdelningen av aktierna till aktieä-
garna i Annehem.

incitamentsprogram
Styrelsen i Victoria Park avser lägga fram ett förslag till 
optionsprogram innebärande att Victoria Park skall utge 
800 000 teckningsoptioner till ett dotterbolag för vida-
reöverlåtelse till VD, ledande befattningshavare och öv-
riga anställda i Victoria Park. Överlåtelsen till anställda 
av teckningsoptionerna skall ske på marknadsmässiga 
villkor baserade på en beräkning enligt den så kallade 
Black & Scholes modellen och tiden för de anställda att 
utnyttja teckningsoptionerna skall vara från och med den 
1 november 2010 till och med den 30 november 2010. 
Teckningsoptionernas lösenkurs (det vill säga det som 
betalas för aktierna vid utnyttjandet av teckningsoptio-
nerna) skall vara 23 kronor per aktie. Vid fullt utnytt-
jande av teckningsoptionerna ökas aktiekapitalet med 
250 000 kronor vilket innebär en utspädningseffekt på 
cirka 4,1 procent av aktier och röster i bolaget. 

En förutsättning för antagande av optionsprogrammet 
är att beslutet därom fattas av bolagsstämman i Victoria 
Park samt godkänns av bolagsstämman i Annehem och 
att både beslutet och godkännandet biträds av minst nio 
tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som 
är företrädda vid respektive bolagsstämma. 

övrig bolagsinformation
Victoria Parks organisationsnummer är 556695-0738. 
Bolaget bildades den 6 december 2005 och registrera-
des vid Bolagsverket den 23 december 2005. Bolaget 
är publikt och bolagets, liksom dess dotterbolags och 
Annetorps, associationsform regleras av aktiebolagslagen 
(2005:551). Victoria Park har ansökt om att dess aktier 
skall registreras på konto i enlighet med lagen (1998:1479) 
om kontoföring av finansiella instrument. Kontoförande 
institut kommer att vara VPC AB, Regeringsgatan 65, 
103 97 Stockholm. 
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övrig informatioÖvrig  informat ionbolagsordningBolagsordning

Bolagsordning för Victoria Park i Malmö AB (publ), 
org. nr 556695-0738, antagen på extra bolagsstämma 
den 26 september 2007. 

1 § Firma
Bolagets firma är Victoria Park i Malmö AB. Bolaget är 
publikt (publ). 

2 § Säte
Styrelsen har sitt säte i Malmö. 

3 § Verksamhetsföremål
Bolaget skall förvärva fastigheter för exploatering och 
försäljning samt bedriva service och drift av fastigheter 
och i fastigheterna bedrivna rörelser samt därmed jäm-
förlig verksamhet. 

4 § Aktiekapital
Bolagets aktiekapital skall uppgå till lägst 4 000 000 kro-
nor och till högst 16 000 000 kronor. 

5 § Antal aktier 
Antalet aktier skall uppgå till lägst 15 000 000 och 
högst 60 000 000. 

6 § Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår. 

7 § Styrelse
Styrelsen skall, till den del den utses av bolagsstäm-
man, bestå av lägst tre (3) och högst tio (10) styrelse-
ledamöter och inga styrelsesuppleanter. 

8 § Revisor
Lägst en (1) och högst två (2) revisorer med eller utan 
revisorssuppleanter, utses i förekommande fall på års-
stämma. 

9 § Kallelse till bolagsstämma
Kallelse till bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex och 
senast två veckor före bolagsstämman.

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom an-
nonsering i Post- och Inrikes Tidningar och i Dagens 
Industri. 

Rätt att delta i bolagsstämma har endast aktieägare 
som 
(a)  senast fem vardagar före stämman är registrerad 

som aktieägare i den av VPC förda aktieboken, och 
(b)  anmäler sitt deltagande till bolaget senast kl. 12.00 

den dag som anges i kallelsen till stämman. 
Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två 

biträden, dock endast om aktieägaren gjort anmälan 
härom enligt föregående stycke.

10 § Ärenden på årsstämma
Vid årsstämma skall följande ärenden förekomma till 
behandling:
1.  val av ordförande vid stämman;
2.  upprättande och godkännande av röstlängd;
3.  godkännande av dagordningen;
4.  val av en eller två justeringspersoner att underteckna 

protokollet;
5.  prövning av om stämman blivit behörigen samman-

kallad;
6.  framläggande av årsredovisning och revisionsberät-

telse samt, i förekommande fall, koncernredovis-
ning och koncernrevisionsberättelse;

7.  beslut om fastställande av resultaträkning och ba-
lansräkning samt, i förekommande fall, koncernre-
sultaträkning och koncernbalansräkning;

8.  beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst 
eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;

9.  beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och, i 
förekommande fall, verkställande direktör;

10.  fastställande av antalet styrelseledamöter och, i före-
kommande fall, antalet revisorer och revisorssupp-
leanter; 

11.  fastställande av arvoden åt styrelsen och reviso-
rerna;

12.  val av styrelseledamöter och, i förekommande fall, 
revisorer och revisorssuppleanter; och

13.  annat ärende som ankommer på årsstämman enligt 
aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

11 § Avstämningsförbehåll
Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämnings-
register enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av 
finansiella instrument.
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övrig informatioÖvrig  informat ion

adresser

Annehem	Fastigheter	AB	(publ)	
Djäknegatan 23
Box 4246
203 13 Malmö

Victoria	Park	i	Malmö	AB	(publ)	
Annetorpsvägen 100
Box 300 50
200 61 Limhamn

Revisor 
Ernst	&	Young
Torggatan 2
211 40 Malmö

Emissionsinstitut 
SEB
Emissioner och Delägarprogram/
SEB
RB6
106 40 Stockholm

Certified Advisor 
Stockholm	Corporate	Finance	AB
Box 7355
103 90 Stockholm

handlingar som hålls till-
gängliga för inspektion 
Bolagsordning, historiskt finansiell 
information, marknadsvärdering, 
köpförbindelser och garantiåtagan-
den finns tillgängliga för inspektion 
på Victoria Parks huvudkontor med 
adress enligt nedan. 
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delårsrapport för perioden 1 jDelårsrappor t  för  per ioden  
1  januar i  –  1  juni  2007

information om verksamheten 
Bolaget ska bedriva service och drift av fastigheter och i 
fastigheterna bedrivna rörelser och därmed förenlig verk-
samhet. 

väsentliga händelser under perioden
Som framgår av bolagets årsredovisning är aktiekapita-
let förbrukat till mer än 50 procent. Bolagets styrelse 
och ägare kommer att återställa aktiekapitalet under det 
kommande räkenskapsåret. 

ställda säkerheter och  
ansvarsförbindelser

Omsättning,�resultat�och�ställning,�mkr�� 2007-06-30� 2006-06-30

Nettoomsättning 0,2 –

Rörelseresultat -1,0 –

Resultat efter finansiella poster -1,0 –

Balansomslutning 7,4 0,1

�

Annehem Service AB har sedan avlämnandet av dessa räkenskaper ändrat firma till  
Victoria Park i Malmö AB. 
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delårsrapport för perioden 1 jDelårsrappor t  för  per ioden  
1  januar i  –  1  juni  2007

resultaträkning 

� 1�jan�2007�–�� 1�jan�2006�–��
Mkr� 30�juni�2007� 30�juni�2006

 
Övriga rörelseintäkter 0,2 –

Övriga rörelsekostnader -1,2 –

Avskrivningar materiella anläggningstillgångar – –

Rörelseresultat� -1,0� –

Resultat�efter�finansiella�poster� -1,0� –

Årets resultat -1,0 –

balansräkning

Mkr� 30�juni�2007� 30�juni�2006

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar 
Immateriella�anläggningstillgångar�
Balanserade utgifter för konceptutveckling 6,0 0,0

Materiella�anläggningstillgångar�
Inventarier 0,0 0,0

Summa�anläggningstillgångar� 6,0� 0,0

Omsättningstillgångar�
Kortfristiga�fordringar�
Övriga fordringar 0,2 0,0

Summa�kortfristiga�fordringar�� 0,2� 0,0

Kassa och bank 1,2 0,1

Summa omsättningstillgångar 1,4 0,1

summa tillgångar 7,4 0,1

	
EGET�KAPITAL�OCH�SKULDER

Bundet�eget�kapital�
Aktiekapital  0,1 0,1

Summa�bundet�eget�kapital� 0,1� 0,1

Fritt�eget�kapital�
Fria reserver 2,0 0,0

Årets resultat –1,0 0,0

Summa�fritt�eget�kapital� 1,1� 0,0

Summa eget kapital 1,1 0,0

Kortfristiga�skulder�
Skulder till koncernföretag 5,1 0,0

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1,2 0,0

Summa kortfristiga skulder 6,3 0,0

summa eget kapital och skulder 7,4 0,1
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redovisnings- och värderingsprinciper
Allmänna redovisningsprinciper
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med 
Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens all-
männa råd. 

Värderingsprinciper med mera
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till an-
skaffningsvärden om inget annat anges nedan.

Fordringar
Fordringar har efter individuell värdering upptagits till 
belopp varmed de beräknas inflyta.

Materiella tillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas som tillgång 
i balansräkningen när det på basis av tillgänglig infor-
mation är sannolikt att den framtida ekonomiska nyttan 
som är förknippad med innehavet tillfaller koncernen/
företaget och att anskaffningsvärdet för tillgången kan 
beräknas på ett tillförlitligt sätt. 

Avskrivningsprinciper för materiella anläggningstillgångar
Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga an-
skaffningsvärden minskat med beräknat restvärde. 
Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nytt-
jandeperiod. 

Immateriella anläggningstillgångar
Nedlagda kostnader för att utveckla koncept aktiveras 
löpande. Efter projektets färdigställande kommer värde-
minskningsavdrag att göras.

Materiella anläggningstillgångar
Nedanstående avskrivningstider tillämpas. 
�

Inventarier 5 år

�

Ränteintäkter intäktsförs i den period de avser. 

koncernförhållanden

Bolaget är ett helägt dotterbolag till Annehem 
Fastigheter AB, 556683-4452. Bolaget ingår i kon-
cernredovisning upprättad av moderbolaget Annehem 
Fastigheter AB, 556683-4452, med säte i Malmö. 

Delårsrappor t  för  per ioden  
1  januar i  –  1  juni  2007
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Delårsrapporten har inte varit föremål för granskning av 
bolagets revisor.

Malmö	2007-08-29
Annehem Service AB (numer Victoria Park i Malmö AB)

Marcus Jönsson 
Styrelseordförande

Peter Strand
Styrelseledamot

Mats Andersson
Styrelseledamot
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årsredovisning 2006Årsredovisning 2006

förvalningsberättelse 

information om verksamheten 
Bolaget ska bedriva service och drift av fastigheter och i 
fastigheterna bedrivna rörelser och därmed förenlig verk-
samhet. 

väsentliga händelser under perioden
Som framgår av bolagets årsredovisning är aktiekapita-
let förbrukat till mer än 50 procent. Bolagets styrelse 
och ägare kommer att återställa aktiekapitalet under det 
kommande räkenskapsåret.

förväntningar avseenden den framtida ut-
vecklingen
Bolagets verksamhet förväntas ej genomgå några större 
förändringar under kommande år. 

ägarförhållanden
Bolaget är ett helägt dotterbolag till Annehem 
Fastigheter AB, org. nr 556683-4452. 

Omsättning,�resultat�och�ställning,�kr� 2006

Nettoomsättning 126 719

Rörelseresultat –89 331

Resultat efter finansiella poster –88 910

Balansomslutning 3 710 950

�

förslag till disposition beträffande  
bolagets resultat

Belopp�i�kr�

Årets resultat –88 910

Summa� –88�910

Styrelsen föreslår att årets förlust balanseras i ny räk-
ning. 

Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt, 
hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar 
med tillhörande bokslutskommentarer. Alla belopp redo-
visas i kronor om inget annat anges.

ställda säkerheter och  
ansvarsförbindelser

Belopp�i�kr� 31�dec�2006

Ställda säkerheter Inga

Ansvarsförbindelser Inga

�

Annehem Service AB har sedan avlämnandet av dessa räkenskaper ändrat firma till  
Victoria Park i Malmö AB. 
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resultaträkning 

Kr� Not� 23�dec�2005�–�31�dec�2006

Nettoomsättning 2 171 495

Övriga rörelsekostnader 1, 2 –260 343

Avskrivningar materiella anläggningstillgångar 4 –483

Rörelseresultat� � –89�331

Ränteintäkter  764

Räntekostnader  –343

Resultat�efter�finansiella�poster� � –88�910

Årets resultat  –88 910

balansräkning

Kr� Not� 31�dec�2006

TILLGÅNGAR�

Anläggningstillgångar 
Immateriella�anläggningstillgångar�
Balanserade utgifter för konceptutveckling 3 2 761 961

Materiella�anläggningstillgångar�
Inventarier 4 28 517

Summa anläggningstillgångar  2 790 478

Omsättningstillgångar�
Varulager��
Råvaror och förnödenheter  5 000

Summa omsättningstillgångar  5 000

Kortfristiga fordringar 
Kundfordringar  20 203

Fordringar hos koncernföretag  15 294

Skattefordringar  9 332

Övriga fordringar  22 371

Summa kortfristiga fordringar   67 200

Kassa och bank  848 272

Summa omsättningstillgångar  920 472

summa tillgångar  3 710 950

	
EGET�KAPITAL�OCH�SKULDER�	 5	

Bundet�eget�kapital�
Aktiekapital   100 000

Summa�bundet�eget�kapital� � 100�000

Fritt�eget�kapital�
Årets resultat  –88 910

Summa�fritt�eget�kapital� � –88�910

Summa eget kapital  11 090

Kortfristiga�skulder�
Skulder till koncernföretag  3 654 860

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  45 000

Summa�kortfristiga�skulder� � 3�699�860

summa eget kapital och skulder  3 710 950

årsredovisning 2006Årsredovisning 2006
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redovisnings- och värderingsprinciper
Allmänna redovisningsprinciper
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med 
Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens all-
männa råd. 

Värderingsprinciper med mera
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till an-
skaffningsvärden om inget annat anges nedan. 

Fordringar
Fordringar har efter individuell värdering upptagits till 
belopp varmed de beräknas inflyta. 

Materiella tillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas som tillgång 
i balansräkningen när det på basis av tillgänglig infor-
mation är sannolikt att den framtida ekonomiska nyttan 
som är förknippad med innehavet tillfaller koncernen/
företaget och att anskaffningsvärdet för tillgången kan 
beräknas på ett tillförlitligt sätt. 

Avskrivningsprinciper för materiella anläggningstillgångar
Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga an-
skaffningsvärden minskat med beräknat restvärde. 
Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nytt-
jandeperiod. 

Immateriella anläggningstillgångar
Nedlagda kostnader för att utveckla koncept aktiveras 
löpande. Efter projektets färdigställande kommer värde-
minskningsavdrag att göras. 

Materiella anläggningstillgångar
Nedanstående avskrivningstider tillämpas. 
�

Inventarier 5 år

�

Ränteintäkter intäktsförs i den period de avser. 

koncernförhållanden

Bolaget är ett helägt dotterbolag till Annehem 
Holding AB, 556683-4452. Bolaget ingår i koncernre-
dovisning upprättad av moderbolaget Annehem Holding 
org. nr 556683-4452, med säte i Malmö. 

not 1 – personalkostnader, ersättningar 
och arvoden
Inga anställda har funnits och några löner och ersätt-
ningar har ej utbetalats. 

arvode och kostnadsersättning  
till revisorer
Ersättning till koncernens revisorer har redovisats i mo-
derbolagets, Annehem Holding AB org. nr 556683-
4452, årsredovisning. 

not 2 – in- och utfakturering  
mellan koncernbolag
Annehem Service AB har fakturerat bolag inom koncer-
nen för kostnader om 94 329 kronor. Bolag inom kon-
cernen har fakturerat kostnader till Annehem Service AB 
om 352 500 kronor. 

not 3 – balanserade utvecklingskostnader

Belopp�i�kr� 31�dec�2006

Årets investering i bolagets projekt 2 761 961

Bokfört�värde�vid�årets�slut� 2�761�961

not 4 – inventarier och datorer
�
Belopp�i�kr� 31�dec�2006

Ackumulerade�anskaffningsvärden 
Nyanskaffningar 29 000

Summa�nyanskaffningar� 29�000

Ackumulerade�avskrivningar�enligt�plan�
Årets avskrivning enligt plan –483

Summa�årets�avskrivning�enligt�plan� –483

Bokfört�restvärde�vid�årets�slut� 28�517

not 5 – eget kapital
�
Belopp�i�kr� Akitekapital� Årets�resultat� Totalt

Vid årets början 100 000 - 100 000

Årets resultat - –88 910 –88 910

Vid�årets�slut� 100�000� –88�910� 11�090�

Årsredovisning 2006
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Malmö	2007-06-25
Annehem Service AB

Marcus Jönsson 
Styrelseordförande

Peter Strand
Styrelseledamot

Min revisionsberättelse har avgivits 2007-06-25 

Ingvar Ganestam 
Auktoriserad revisor

Mats Andersson
Styrelseledamot
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till årsstämman i annehem service ab 
Org. nr 556695-0738

Jag har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens för-
valtning i Annehem Service AB för räkenskapsåret 23 december 2005 
– 31 december 2006. Det är styrelsen som har ansvarat för räkenskaps-
handlingarna och förvaltningen och för att årsredovisningslagen tillämpas 
vid upprättandet av årsredovisningen. Mitt ansvar är att uttala mig om 
årsredovisningen och förvaltningen på grundval av min revision. 
Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det inne-
bär att jag har planerat och genomfört revisionen för att med hög men 
inte absolut säkerhet försäkra mig om att årsredovisningen inte innehål-
ler väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av 
underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. 
I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens 
tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar 
som styrelsen gjort när den upprättat årsredovisningen samt att utvärdera 
den samlade informationen i årsredovisningen. Som underlag för mitt ut-
talande om ansvarsfrihet har jag granskat väsentliga beslut, åtgärder och 
förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot är 
ersättningsskyldig mot bolaget. Jag har även granskat om någon styrelsele-
damot på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovis-
ningslagen eller bolagsordningen. Jag anser att min revision ger mig rimlig 
grund för mina uttalanden nedan. 
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och 
ger en rättvisande bild av bolagets resultat och ställning i enlighet med god 
redovisningssed i Sverige. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredo-
visningens övriga delar. 
Jag tillstyrker att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräk-
ningen, behandlar förlusten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och 
beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Malmö den 25 juni 2007

Ingvar Ganestam
Auktoriserad revisor

Årsredovisning 2006
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