
	
	
	

Pressmeddelande den 29 augusti 2017 

Acne tecknar avtal med Oscar Properties i 
fastigheten Uppfinnaren  

Uppfinnaren 1 AB (publ) (”Bolaget”), ett helägt dotterbolag till Oscar 
Properties Holding AB (publ) (”Oscar Properties”), hyr ut 1482 kvm 
kontorsyta till Acne AB. Inflyttning sker under april 2018. 

Uppfinnaren 1 på Östermalm hyr ut det västra annexet av fastigheten till 
kommunikationsgruppen Acne AB. Lokalerna kommer att renoveras och anpassas för den 
verksamhet som Acne AB planerar att bedriva.  

- Vi är väldigt glada över att Acne AB, ett ikoniskt kommunikationsföretag, väljer en 
av våra fastigheter när de nu tecknar ett nytt kontrakt, säger Oscar Engelbert, vd 
Oscar Properties Holding. 

Acne AB grundades 1996 i Stockholm och har även kontor i London, Berlin och Paris. 
Acne AB förvärvades av Deloitte Digital UK under augusti månad 2017. 

- Uppfinnaren är en unik lokal och plats och passar våra behov på ett mycket bra 
sätt, säger Tomas Skoging, Acne AB. 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:  
 
Navid Rostam, vd Uppfinnaren, +46 (0) 72 745 61 38, navid@oscarproperties.se   
Oscar Engelbert, styrelseordförande Uppfinnaren samt vd Oscar Properties, +46 (0) 705 
68 00 01, oscar@oscarproperties.se 

 

Om 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 
3 971 bostäder, varav 1 116 bostäder är under pågående produktion. Vi köper, 
utvecklar och säljer fastigheter med attraktiva lägen med den långsiktiga strategin att vara 



	
	
	

aktiv inom både nyproduktion, omvandling och förvaltning. 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 modern 
design och unik arkitektur.  

Mer om Oscar Properties: www.oscarproperties.com 

 

  


