
 
 

 
 

 
 
Pressmeddelande 25 mars 2011  
 
 
Victoria Park offentliggör Årsredovisning för 2010  
 
Victoria Parks årsredovisning för 2010 finns från och med idag tillgänglig på Victoria Parks 
hemsida www.victoriapark.se. 
 
 
Barnfamiljer, pensionärer, yrkesverksamma; Victoria Park är ett boende utan gränser 
 
”Som nytillträdd vd för Victoria Park kan jag konstatera att det har varit ett händelserikt och 
framgångsrikt år för bolaget. Samtliga delar; byggnation, lägenhetsförsäljning och 
serviceverksamhet, har utvecklats enligt plan”, säger Stefan Andersson, VD för Victoria Park. 
 
Det är ett och ett halvt år sedan Victoria Parks första boende flyttade in i bolagets första enhet i 
Malmöstadsdelen Limhamn. Området och serviceverksamheten med bland annat spa-anläggning 
och restaurang har funnit sin form och plats i staden. De boende på Victoria Park utgör idag en 
mix av unga, barnfamiljer, ensamstående, yrkesverksamma och pensionärer. Gemensamt bland 
de 170 personerna som bor på Victoria Park är att de uppskattar helhetskonceptet; lägenheter av 
hög kvalitet med tillgång till gemensamma ytor och service som delas med andra.  
 
Bolagets försäljning av lägenheter har under året gått riktigt bra. Antalet sålda lägenheter i andra 
etappen, Brf Allén, var per den 14 mars 2011 54 st av 71 st till ett värde om 137 Mkr. Även 
försäljningen av första etappen, Brf Paviljongen, löper enligt plan.  
 
En viktig anledning till försäljningsresultatet är bolagets unika och driftsatta koncept. Men även 
utformning av andra etappens hus och lägenheter samt finansieringsform har uppskattats mycket 
av kunderna. Byggnationen av etappen pågår för fullt, med beräknad inflyttning våren 2012. En 
annan bidragande faktor till bolagets goda försäljningstakt är det positiva ambassadörsarbete de 
boende bedriver, när de för vänner och bekanta berättar om det sociala och praktiska liv de lever. 
 
- Med fullt fungerande serviceverksamhet, nöjda ”boendeambassadörer” i första och färdigställda 
etappen, framgångsrik försäljning av andra etappen och att trenden talar för livsstilsboende ser vi 
med tillförsikt fram emot ett nytt år för det unika boendekonceptet Victoria Park, säger Stefan 
Andersson. 
 
För ytterligare information, vänligen kontakta:  
Stefan Andersson, VD Victoria Park AB (publ)  
Mobil: +46 730 56 12 28 
stefan.andersson@victoriapark.se   
Besök även vår hemsida www.victoriapark.se 
 
 
 
Victoria Park är ett projektutvecklingsbolag med inriktning mot utveckling av livsstilsboende. Bolaget har utvecklat ett 
unikt boendekoncept, Victoria Park, bestående av lägenheter med tillgång till stora gemensamma faciliteter där ett 
modernt och bekvämt boende, aktivt liv, gemenskap och närhet till rekreation prioriteras av de boende. Victoria Park 
avser att förvärva fastigheter för exploatering och försäljning av lägenheter inom ramen för boendekonceptet. Visionen är 
att Victoria Park ska vara norra Europas mest attraktiva livsstilsboende. 
 
Victoria Park noterades på NASDAQ OMX First North den 14 november 2007 och handlas under beteckningen VICP. 
Aktiens ISIN-kod är SE0002216713.  
Certified Adviser för bolaget är Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, www.mangold.se. 
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