
 

 

Pressmeddelande den 15 december 2016 

Oscar Properties köper ut Skandrenting från det 
gemensamägda bolaget Oscar Properties AB för 200 
miljoner kronor  

Oscar Properties Holding AB (publ) förvärvar Skandrentings 50-procentiga andel i det 
gemensamägda bolaget Oscar Properties AB. De bostadsprojekt som bland annat berörs är 
79&Park på Gärdet samt Biografen Penthouses. 79&Park blev så sent som i slutet av oktober utsett 
till Europas bästa bostadsprojekt av The International Property Awards. Förvärvet av 
Skandrentings andel ligger i linje med Oscar Properties strategi att i allt högre utsträckning heläga 
bostadsprojekten. Köpesumman uppgår till 200 miljoner kronor. Förvärvet förväntas leda till 
högre resultatpåverkan från projekten. 

– Tidigare i år förvärvade vi Carlyles 50-procentiga andel i Projekt No.4 i Nacka Strand. Med 
detta förvärv fortsätter vi vår strategi att öka andelen helägda bostadsprojekt i vår portfölj. Vi är 
glada över förvärvet och att nu stå som ensam ägare, säger Oscar Engelbert, VD Oscar 
Properties.  

För frågor vänligen kontakta: 

Oscar Engelbert, grundare och vd, Oscar Properties Holding AB (publ), 070 568 00 01, 
oscar@oscarproperties.se 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Oscar Properties ska offentliggöra enligt 
lagen om värdepappersmarknaden och EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen 
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 december 
2016, kl. 09:45 CET. 

Fakta Oscar Properties 

Oscar Properties bildades 2004 med visionen att skapa unika, designade, kreativa och moderna 
bostäder med utgångspunkt i varje byggnads historia. Modern design, arkitektur och en djup 
förståelse för hur människor vill leva och bo, har allt sedan dess varit kärnan i vår identitet. Oscar 
Properties har sedan starten uppfört en rad uppmärksammade bostadsprojekt genom både 
nyproduktion och konvertering. Projektportföljen uppgår till 2 744 bostäder, varav 1 047 
bostäder är under pågående produktion. Vi köper, utvecklar och säljer fastigheter med attraktiva 
lägen i Stockholm med den långsiktiga strategin att vara aktiv inom både förvaltning, omvandling 
och nyproduktion. En byggnad signerad Oscar Properties kan vara en helt ny byggnad eller en 
äldre byggnad, såsom en skola, en fabrik eller ett postkontor. Gemensamt för samtliga Oscar 
Properties-byggnader är modernismen och det unika. 


