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Bostads- och fastighetskoncernen OBOS tar 
positionen som en av de största i Norden 

 
 

OBOS koncernen redovisar en vinst före skatt om 2 837 miljoner norska kronor för 
2016 jämfört med 2 268 miljoner norska kronor året innan. De totala intäkterna ökade 
från 9,75 miljarder år 2015 till 11,29 miljarder 2016. 
 
År 2016 sålde koncernen 4 541 nya bostäder varav 1 660 i Sverige vilket översteg 
tidigare försäljningsrekord i båda länderna. OBOS är därmed en av de största 
bostadsutvecklarna i Norden. God drift och en stark marknad för nya bostäder, både i 
Sverige och i Norge, är de främsta orsakerna till koncernens goda resultat. 
 
- Den svenska delen av koncernens verksamhet har snabbt ökat sitt bidrag till 
koncernens resultat. Vi ser fram emot ytterligare investeringar och utveckling i Sverige, 
säger OBOS koncernchef Daniel Kjørberg Siraj. 
 
Starkt resultatbidrag från Sverige 
OBOS driver egen verksamhet inom bostads- och fastighetsutveckling på den svenska 
marknaden genom bolagen OBOS Sverige AB och Kärnhem AB. 
 
OBOS Sverige AB, som omfattar varumärken Myresjöhus och Smålandsvillan samt 
det egna markbolaget OBOS Mark AB och projektutvecklingsverksamhet med 
flerfamiljshus, gjorde en vinst på 300,5 miljoner norska kronor, vilket är 149,4 miljoner 
norska kronor bättre än motsvarande period 2015. Omsättningen var 2 988 miljoner 
norska kronor. Kärnhem AB gjorde en vinst på 147,1 miljoner norska kronor och 
omsatte 718,5 miljoner norska kronor. 
 
Vinster från aktier 
OBOS har även investerat stort i JM AB under 2016. Orealiserade vinster uppgick vid 
utgången av 2016 till 175,3 miljoner norska kronor, en ökning med 20,2 procent under 
året. Dessutom utgick utdelning från innehavet om 20,5 miljoner. OBOS är nu den näst 
största aktieägaren i JM med en andel på 6,27 procent. 
 
För mer information, kontakta: 
Daniel Kjørberg Siraj, koncernchef +47 91 38 27 77 

 
 

OM OBOS 

OBOS är en av Nordens främsta leverantörer av bostäder. Förutom bostadsutveckling driver OBOS också 

bankverksamhet på den norska marknaden.  

 

I Sverige bedriver OBOS bostadsutveckling av högsta kvalitet genom de befintliga varumärkena Myresjöhus 

och SmålandsVillan samt systerbolaget Kärnhem. Inom projektutvecklingsverksamheten finns också 

varumärket OBOS Bostad vars verksamhet främst består i utveckling av flerfamiljshus. Genom OBOS Mark AB 
förvärvar bolaget mark i attraktiva områden runt om i landet. Majoriteten av produktion sker i egna fabriker 

i Myresjö, Vrigstad, Sävsjö och Sundsvall. Läs mer på www.obos.se 


