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Oscar Properties och Convendum i samarbete kring 
företagsbostäder  
Oscar Properties och Convendum har tecknat ett samarbetsavtal kring ett nytt 
koncept för företagsbostäder, där företag ska kunna långtidshyra bostäder till sina 
anställda. Konceptet är ytterligare ett exempel på hur Oscar Properties fortsätter att 
utveckla nya affärsmodeller, utöver ursprungsaffären, för att möta den nuvarande 
bostadsmarknaden.  

Många svenska företag har idag svårt att attrahera nya talanger eftersom det saknas 
tillgängliga och flexibla boenden på Stockholms bostadsmarknad. Enligt Stockholms 
Handelskammare är bostadsmarknaden till stor del orsaken till att tillväxten nu avtar i 
huvudstadsregionen, där sedan flera år bristen på bostäder har varit ett av de största hindren 
för rekryteringar. Genom företagsbostäder får företag större möjligheter att snabbt flytta 
nyckelkompetens dit den bäst behövs. 

- Vi startade Oscar Properties för att det saknades väldesignade bostäder som lät 
arkitekturen stå i fokus. Idag konstaterar vi att attraktiva företagsbostäder i bra lägen är en 
marknad som försummats, här har vi möjlighet att skapa en eftertraktad produkt, säger 
Oscar Engelbert, vd Oscar Properties.  

Oscar Properties bidrar med expertis för att skapa boenden med god design och känsla för 
hur människor vill bo. Convendum bidrar med kompetens kring coworking som bedrivs med 
hög service, designfokus och bekvämlighet. Parterna tittar nu på möjliga områden som 
passar för konceptet. 

- Convendum är marknadsledande i Sverige inom coworking och en perfekt partner när vi nu 
gemensamt ska producera företagsbostäder. Som alltid strävar vi efter att våra bostäder ska 
vara de bästa på marknaden, fortsätter Oscar Engelbert.  

- Med hjälp av Oscar Properties lanserar nu Convendum företagsbostäder i 
premiumsegmentet. Convendum CoLiving är mindre lägenheter som håller en hög kvalitet 
och inkluderar ett medlemskap till Convendums CoWorking centers. Vi fortsätter att utveckla 
flexibla tjänster som servar och hjälper våra kundföretag att fokusera på sin kärnverksamhet, 
säger Håkan Jeppsson, vd Convendum. 

Oscar Properties ursprungsaffär är att utveckla unika och tidlösa bostadsrätter. Utöver denna 
har bolaget nyligen presenterat ett antal nya affärsområden och koncept: bostadsprojekt har 
ställts om till kontorsprojekt, dotterbolaget Allegro ska ta bygguppdrag utanför Oscar 
Properties, och prisvärda bostadsrätter ska byggas i tillväxtorter tillsammans med olika 
samarbetspartners.  

 



 
 
 

För mer information, vänligen kontakta: 

Oscar Engelbert, grundare och VD, Oscar Properties Holding AB (publ) 
+46 70 568 00 01 
oscar@oscarproperties.se 

Håkan Jeppsson, VD, Convendum Corporation AB (publ) 

+46 72 252 23 70 
hakan.jeppsson@convendum.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 3 835 
bostäder, varav 963 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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