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Pressmeddelande den 14 maj 2020 

 
Oscar Properties reserverar för upparbetade kostnader i projekt Gasklockan 
samt gör ytterligare nedskrivningar 
 

Oscar Properties har, trots flertal försök under det senaste året, misslyckats att få till en 
överenskommelse med Stockholms stad avseende bostadsprojektet Gasklockan i 
Norra Djurgårdsstaden, varför Oscar Properties idag har beslutat att reservera för de 
upparbetade kostnaderna om 182 MSEK som bolaget tagit i projektet. Därutöver görs 
nedskrivningar om 125 MSEK avseende projektportföljen. Justeringarna görs i 
Årsredovisningen för 2019, som således avviker från lämnad Bokslutskommuniké 2019. 
Efter dessa reserveringar och nedskrivningar uppgår soliditeten till 35 procent. 
 
Oscar Properties beklagar att man inte tillsammans med Stockholms stad verkar få möjlighet att 
realisera Gasklockan, som har förutsättningar att bli ett av Sveriges mest extraordinära 
arkitektoniska landmärken. Oscar Properties har anlitat två separata juridiska ombud vilkas 
utlåtanden båda visar att bolaget har goda förutsättningar att kunna återfå minst de nedlagda 
projektkostnaderna i form av skadestånd.  
 
Utöver reservering för Gasklockan-projektets kostnader, görs ytterligare nedskrivningar med 125 
MSEK som avser projektportföljen. Justeringarna gör att Årsredovisningen publiceras först 
nästkommande vecka. 
 
Efter ovanstående reserveringar och nedskrivningar uppgår bolagets soliditet till 35 procent per 
den 31 december 2019. 
 
Mer information presenteras i kommande årsredovisning. Bolaget har i dagsläget inga vidare 
kommentarer. 
 
 
För frågor vänligen kontakta:  
Oscar Engelbert, grundare och vd, Oscar Properties Holding AB (publ), 070 568 00 01, 
oscar@oscarproperties.se 
 
Denna information är sådan information som Oscar Properties Holding AB (publ) är skyldigt att 
offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom 
verkställande direktören Oscar Engelberts försorg, för offentliggörande den 14 maj 2020 kl. 14.55 
CET. 
 
 
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. 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. 


