
 
 
 

Pressmeddelande den 12 december 2018  

 

Oscar Properties fortsätter anpassning genom 
besparingsprogram 

I fjorton års tid har Oscar Properties producerat unika bostäder i en egen klass. Tusentals 
människor bor idag i en bostad som bolaget producerat. För att möta den förändrade 
bostadsmarknaden har Oscar Properties utöver kärnaffären sedan tidigare berättat om nya 
tillväxtmöjligheter. Det gäller bostadsprojekt som har ställts om till kontorsprojekt, en satsning 
på kvalitetsbostäder till konkurrenskraftiga priser i svenska tillväxtorter och en satsning på 
företagsbostäder. Därutöver kommer Oscar Properties nu att genomföra ett 
besparingsprogram, genom att lägga ett varsel och minska omkostnader i sin övergripande 
verksamhet. 

- Det är ingen hemlighet att bostadsmarknaden, framförallt i vår hemmamarknad Stockholm, 
ser väldigt annorlunda ut idag än för ett år sedan. Vi har lanserat flera nya vägar framåt 
samtidigt som vi håller fast vid vår kärnaffär men vill gentemot alla våra målgrupper, inte minst 
våra aktieägare, också säkerställa att vi driver vår löpande verksamhet så kostnadseffektivt som 
möjligt, säger Oscar Engelbert, vd Oscar Properties.  

Besparingsprogrammet handlar dels om ett varsel på åtta tjänster inom Oscar Properties 
Förvaltning men också om andra besparingar. Målet är att minska de årliga kostnaderna med 
30 miljoner kronor. Det kommer att tillkomma kostnader för omställningen under 2018. 

- Det är med stor respekt för alla berörda kollegor som vi nu tvingas anpassa organisationen för 
våra framtida möjligheter, avslutar Oscar Engelbert. 

För mer information, vänligen kontakta: 

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

Monica Nygren, Kommunikationsansvarig, Oscar Properties, +46 70 620 68 68 
monica.nygren@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. 
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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.  

 


