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Kommentar angående Biografen Penthouses  
Med anledning av medieuppgifter kring läget i Axxonen AB, samt att ett av 
dotterbolagen idag, enligt uppgift till Oscars Properties, har försatts i konkurs, har 
Oscar Properties börjat planera för att själva ta tillbaka och genomföra projektet.  

Som det ser ut idag måste vi anta att köpet av Biografen Penthouses inte kommer att 
genomföras som förväntat. Från Oscar Properties sida skulle det innebära att vi själva, eller i 
samarbete med en partner, tar över ansvaret som byggherre för projektet. Precis som 
tidigare kommer vårt helägda dotterbolag Allegro stå för totalentreprenaden. Målsättningen 
med en hög grad av design och en påbyggnad av högsta kvalitet kvarstår. 

Fakta om Biografen Penthouses 

Biografen Penhouses är en planerad påbyggnad på Brf Biografen i Stockholm. 
Påbyggnationen har varit en given del i skapandet av Brf Biografen och stod med i den 
ekonomiska planen för föreningen som alla köpare fått ta del av. Medlemsstyrelsen i 
bostadsrättföreningen bekräftade försäljningen av byggrätten för påbyggnaden till Oscar 
Properties i oktober 2016. 2017 såldes denna byggrätt vidare till Axxonen AB. 

För mer information, vänligen kontakta: 

Malin Sparf-Rydberg, Marknads- och Kommunikationschef, Oscar Properties Holding AB 
(publ) +46 70 477 17 00 malin.sparfrydberg@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 4 250 
bostäder, varav 1 114 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.  
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