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Perioden i korthet

PERIODEN JANUARI-DECEMBER 2020
• Nettoomsättningen uppgick till 149,5 mkr (816,1).
• Värdeförändring förvaltningsfastigheter uppgick 
 till 36,7 mkr (-).
• Rörelseresultatet uppgick till 1,3 mkr (-118,9).
• Periodens resultat uppgick till -43,2 mkr (-226,1)
• Resultat per stamaktie uppgick till -0,18 kronor (-7,43).
• Likvida medel uppgick till 109,9 mkr (66,4).

NYCKELTAL  

Helår 2020 Helår 2019 3 Okt-dec 2020 Okt-dec 2019

Nettoomsättning, mkr 149,5 816,1 6,3 30,4
Rörelseresultat, mkr 1,3 -118,9 35,4 -221,1
Periodens resultat, mkr -43,2 -226,1 14,0 -249,8
Avkastning på eget kapital, % neg neg neg neg
Förvaltningsfastigheter, mkr 1 429,7 - 1 429,7 -
Balansomslutning, mkr 3 800,7 2 958,8 3 800,7 2 958,8
Eget kapital, mkr 1 101,7 862,4 1 101,7 862,4
Soliditet, % 29 29 29 29
Resultat per stamaktie, kronor 1 -0,18 -7,43 0,12 -8,25
Totalt antal utestående aktier, tusental 241 442 192 898 241 442 192 898
Totalt antal utestående BTA, tusental 2 1 714 759 - 1 714 759 -

1  Resultat i relation till genomsnittligt antal stamaktier efter utdelning till preferensaktieägarna, samt efter utspädningseffekt. 
2  Netto antal utestående BTA:er (Betalda Tecknade Aktier), som omvandlas till stamaktier i början av januari 2021.
3  Jämförelseperioden har räknats om jämfört med Årsredovisning 2019

KVARTALET OKTOBER-DECEMBER 2020
• Nettoomsättningen uppgick till 6,3 mkr (30,4).
• Värdeförändring förvaltningsfastigheter uppgick 
 till 36,7 mkr (-).
• Rörelseresultatet uppgick till 35,4 mkr (-221,1).
• Periodens resultat uppgick till 14,0 mkr (-249,8).
• Resultat per stamaktie uppgick till 0,12 kronor (-8,25).
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VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN
• Oscar Properties förvärvar fastigheter för 1,4 miljarder kronor 

från SBB, som har tillträtts den 30 december 2020.
• Extra bolagsstämma i Oscar Properties den 16 november
 2020 beslutar om återköp av preferensaktier och preferens-

aktier av serie B genom utbyteserbjudande varvid för en prefe-
rensaktie erbjuds 139 stamaktier och för en preferensaktie av 
serie B erbjuds 667 stamaktier, samt beslutar om nyemission 
av stamaktier om 325 mkr med företrädesrätt för aktieägarna 
varvid varje stamaktie ger rätt att teckna nio nya stamaktier 
till en emissionskurs om 0,19 kronor per ny aktie. Företrädese-
missionen fulltecknas.

• Oscar Properties dotterbolag Goldcup 100593 AB (under
 namnändring till Valerum AB (publ)) emitterar den 30 okto-

ber 2020 företagsobligation om 710 mkr, med en löptid om 
2,5 år med en rörlig ränta om Stibor 3 månader plus 4 pro-
cent. 

• Oscar Properties vinner det prestigefyllda priset International 
High Rise Award för världens mest innovativa höghus. Norra 
tornen, ritat av Office of Metropolitan Architecture, står som 
vinnare.

•  Oscar Properties erhåller godkännande att ändra villkoren för
  sitt utestående obligationslån ISIN SE0005936390. Obliga-

tionslånet förlängs två år, från den 3 september 2021 till den  
3 september 2023, kupongräntan sänks från och med den  
3 december 2020 till Stibor 3 månader plus 5,5 procent.  
Återlösenpriset för obligationerna ändras till 102 procent av 
det nominella beloppet till och med den 3 september 2021 
med efterföljande årsvis höjning om 2 procent, till maximalt 
106 procent det sista förlängningsåret, som upphör den  
3 september 2023.

•  Oscar Properties tecknar avsiktsförklaring för skolverksamhet 
i Nacka samt en bostadsportfölj i norra Sverige med underlig-
gande värde om 110 mkr.

•  Oscar Properties tecknar förvärv av fem kommersiella fastig-
heter för 745 mkr och en lagerfastighet för 645 mkr villkorat 
av finansiering. Finansieringen planeras bestå av en kombina-
tion av till större delen skuldfinansiering, en apportemission 
riktad till respektive säljare om totalt 122 miljoner kronor och 
resterande genom likvida medel och en företrädesemission.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT
• Oscar Properties tillsammans med Samhällsbolaget i Norden 

AB offentliggör projektstart för produktion av 80 lägenheter i 
Karlskrona. Totalt ska 170 lägenheter produceras.

• Oscar Properties anställer Erik Grass som fastighetschef och 
Fanny Algstedt som analytiker inför kommande expansion. 

• Oscar Properties förvärvar tre byggrätter i centrala Sundsvall 
för produktion omkring 200 bostäder.

• Oscar Properties tecknar avtal om förvärv av fastighet i Rote-
bro med ett underliggande preliminärt värde om 100 mkr och 
tillträde i Q3 2021. 

• Oscar Properties har valt att inte gå vidare med förvärv av 
bostadsportfölj i norra Sverige efter en icke tillfredsställande 
Due Dilligence.

• Oscar Properties har avtalat med Gabrielsson Invest AB 
(GIAB) om ett övertagande av projektet Biografen. Bakgrun-
den till detta beslut är att bolaget vill lägga all kraft på att 
fortsätta fokusera på att bygga en attraktiv förvaltningsport-
följ. Avtalet innebär att från och med kvartal 1 2021 så kom-
mer inte BRF Biografen Penthouse att konsolideras. Avtalet 
har inga andra finansiella konsekvenser.

.• Tidpunkten för offentliggörande av Bolagets delårsrapport för 
det första kvartalet 2021 senareläggs till fredagen den 28 maj 
2021.
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VD har ordet ”Det nya Oscar Properties med
kombinerad förvaltning och 

projektutveckling växer fram.” 
Oscar Engelbert 

2020 och inte minst det fjärde kvartalet har varit händelserikt för 
Oscar Properties. Kvartalet har framförallt präglats av den för-
ändringsresa vi nu genomgår, där vi förflyttar oss från att vara en 
bostadsutvecklare till att bli ett fastighetsbolag med fokus på för-
valtning- och projektutveckling. 

I oktober blev det klart att Oscar Properties förvärvar fastig-
heter från SBB till ett värde om 1,4 mdkr. Fastigheterna består av 
en mix av kontor, lager, handel, lätt industri, hotell samt bostäder 
och är belägna i huvudsak i Helsingborg, Karlskrona, Oskars-
hamn, Västervik och Höganäs. Genom att förvärva en väldiversi-
fierad förvaltningsportfölj skapar vi ett bolag med en solid finan-
siell ställning och med stabila, garanterade kassaflöden från 
förvaltningsportföljen som stödjer projektutvecklingen och kom-
mer utgöra en stabil bas för kompletterande förvärv. Förvärvet 
bedöms bidra med hyresintäkter om cirka 127 mkr och ett drift-
netto om cirka 83 mkr för 2021. Fastigheterna tillträddes den 30 
december vilket innebär att deras inverkan på vårt kassaflöde och 
resultat kommer synliggöras i vår rapport för första kvartalet 
2021.

I december tecknade vi också avtal om att förvärva fem kom-
mersiella fastigheter i Västberga/Älvsjö och en lagerfastighet i 
Helsingborg. Köpeskillingen för dessa uppgår även här till cirka 
1,4 mdkr. Hyresintäkterna för detta förvärv uppgår till 95 mkr 
med ett driftnetto om 83 mkr som ökar den årliga intjäningen 
med ytterligare 55 mkr.

Förändringen av koncernen till ett förvaltningsbolag innebär 
att de ansamlade förlusterna i koncernen om sammanlagt cirka 
1,5 mdkr kommer att kunna utnyttjas mot framtida vinster, var-
för värden på dessa kommer att skrivas upp i takt med att förvalt-
ningsportföljen växer. 

Vid sidan av vårt intensiva förvärvsarbete har våra befintliga 
projekt löpt på. Under kvartalet blev Helix färdigbyggt och den 
sista etappen är därmed inflyttningsklar. Nu kvarstår att sälja de 
sista lägenheterna i detta, för Stockholm, nya landmärke som vi 
är så stolta över att ha utvecklat. I Norra Djurgårdsstaden har 
vårt projekt Unites första lägenheter inflyttningsklara i december. 
Även det projektet löper på bra och kommande inflyttningar sker 
i månadsskiftet april/maj respektive under juni. Helix och Unite 
kommer därmed bidra positivt till bolagets likviditet under 2021. 

Vi har också tecknat en avsiktsförklaring med Kunskapssko-
lan avseende en fastighet i Nacka kommun. Vår ambition är att 
ha ett hyresavtal med Kunskapsskolan klart under februari 2021 
och därefter uppföra en skolbyggnad med beräknat hyresvärde om 
15 mkr då den står klar. Vi är glada över denna avsiktsförklaring 
som utgör ett viktigt första steg i utvecklandet av fastigheten, 
som även planeras att innehålla bostäder, och som ger oss möjlig-
het att bidra till att skapa den livfulla stadskaraktär som är ambi-
tionen med hela området. 

Under det fjärde kvartalet har vi också arbetat med vår finan-
siering, inte minst i förhållande till våra senaste förvärv. Vi har 
förlängt vår obligation med två år och, tack vare bolagets nya 
inriktning, kunnat sänka räntan från 8 procent till 5,5 procent. 
Vi har också gjort återköp i vår utestående obligation motsva-

rande 55 mkr och har för avsikt att fortsätta med återköpen även 
under 2021. Utfallet av vår företrädesemission offentliggjordes i 
december. Emissionen kommer, efter avdrag för emissionskostna-
der, tillföra drygt 304 mkr till bolaget. Emissionslikviden kom-
mer dels användas som del i finansieringen av de förvärv som nu 
genomförs, dels för att ytterligare förstärka vår långsiktiga finan-
siering. Utfallet av företrädesemissionen var mycket positivt då 95 
procent tecknades exklusive garantiåtaganden. 

Finansieringsarbetet fortsätter även med de redan aviserade 
apport- och företrädesemissionerna för finansieringen av förvärvet 
av de fem kommersiella fastigheterna i Västberga/Älvsjö och 
lagerfastigheten i Helsingborg, samt för att vidare stärka bolaget 
långsiktigt. Kallelse till extrastämma för att besluta om dessa frå-
gor kommer snart att offentliggöras.  Den tidigare aviserade 
omvända spliten kommer styrelsen föreslå behandlas på vår kom-
mande årsstämma. 

Den pågående pandemin har påverkat hela omvärlden och så 
även Oscar Properties. Vi kan dock konstatera att vi trots rådande 
pandemi lyckats hålla produktionen igång, hålla satta kostnadsra-
mar, förbättra finansieringen och inte minst genomföra de förvärv 
vi nu gjort. Mot bakgrund av det är det med stor tillförsikt jag 
ser fram emot det fortsatta arbetet under 2021. 

Avslutningsvis vill jag passa på att tacka alla våra aktieägare 
och anställda som är med oss på denna resa. Utan Er hade den 
inte varit genomförbar. 

Stockholm den 19 februari

Oscar Engelbert, verkställande direktör
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Norra Tornen, Hagastaden, Stockholm
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UNITÉ 
Unité består av tre byggnader som tillsammans bildar en tydlig 
och uttrycksfull enhet. Husen skiljer sig åt vad gäller skepnad och 
höjd, men hålls samman av den enkla, råa materialpaletten; alla 
fasader är i ljus betong som fått olika behandling och fönstersätt-
ning. Uttrycket är uppdaterad och exklusiv funktionalism. Flera av 
bostäderna i markplan har egen uteplats. En av byggnaderna kom-
mer att husera Unités chambre séparée med stor tillhörande takter-
rass med utsikt över det historiska gasverksområdet. 

Den återupptagna säljstarten har påbörjats under hösten 2020. 
Projektet består av totalt 46 bostäder. De första lägenheterna var 
inflyttningsklara i december 2020 och projektet kommer att slutfö-
ras under juni månad 2021.

Unité, Norra Djurgårdsstaden.

NORRA TORNEN HELIX 
OMA, ett av världens mest ansedda och prestigefyllda arkitekt-
kontor, har på uppdrag av Oscar Properties förenat funktion, 
estetik och visioner i moderna bostäder fördelade mellan två 
byggnader, Helix och Innovationen, med det gemensamma nam-
net Norra Tornen. Ett samtida arkitektoniskt verk och ett unikt 
bostadshus beläget i Vasastans mest visionära och expansiva kvar-
ter. Ett landmärke som innebär att en ny era nu inleds för hur 
Stockholmarna har möjlighet att bo och leva. Norra Tornen är 
innerstadens högsta bostadshus. Höjden är en del av byggnader-
nas karaktär och personlighet, men framförallt så ger den nya 
perspektiv – bokstavligen. Två bostadshus med 360  
graders panoramautsikt över Stockholm talar för sig själv. 

Det första tornet, Innovationen, består av 182 bostäder och 
färdigställdes under första kvartalet 2019. Det andra tornet, 
Helix, innefattar 138 bostäder färdigställdes i december 2020. 
Inflyttningarna är påbörjade sommaren 2020, med första inflytt-
ning i slutet av juli 2020. Projektet drivs tillsammans med en 
Joint Venture-partner som äger 50 procent.

Helix, Hagastaden.

Projektportföljen
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PRIMUS PARK
I en västvänd park med sjöutsikt på en av Lilla Essingens stränder 
är fastigheten Primus placerad.  Platsen har ett unikt, centralt 
läge präglat både av närheten till klassiska stadskvarter och till 
Mälaren med stränder och promenadstråk runt hörnet.

Oscar Properties plan var ursprungligen att uppföra nio hus 
som preliminärt skulle rymma 460 designade bostäder. I ett nytt 
marknadsläge har bolaget istället valt ett annat spår där fastighe-
ten ställs om till äldreboende, skola och bostäder. 

Projektet finansieras tillsammans med en Joint Venture- 
partner, Starwood.

Planen är en etappvis utbyggnad av kvarteret, alternativt att 
befintliga lokaler renoveras. Projektet delas upp i tre etapper.

Med promenadstråk längs vatten linjen, badstrand, småbåts-
hamn och närhet till kommuniktion kommer Primus Park att bli 
en mycket attraktiv plats. 

Äldreboende
Den befintliga högdelen och lågdelen kommer att rivas och ersät-
tas av nya huskroppar. Närmast Essingeleden byggs en ny hus-
kropp om 12 våningar som kommer innefatta ett äldreboende.     

Byggnaden kommer vid färdigställande att omfatta ca 9 300 
kvm uthyrbar area och innefatta 160 vårdplatser, 6 specialenheter 
och 15 hyresrätter.
    
Skola
Den befintliga atrium byggnaden kommer att byggas om till 
skolverksamhet för vilket man redan erhållit tillfälligt bygglov 
från Stockholm Stad. Invändig rivning har pågått under 2020 och 
är nästintill slutfört. 
    Ombyggnationen förväntas påbörjas under Q2 2021. Byggna-

SAMTERNA, KARLSKRONA
Norrternas affärsidé är att bygga och sälja bostäder i hela landet 
med hög kvalitet till priser för en bredare målgruppp. Första pro-
jektet, Skogsgläntan, är beläget i Gullberna Park i Karlskrona 
och omfattar totalt 80 lägenheter fördelat på 5 hus. I den norra 
delen av Gullberna Park uppförs Norrternas andra projekt Skogs-
backen om ca 90 lägenheter där två punkthus ska byggas intill 
befintlig gata vilket minimerar ingreppen i parkområdet. 

Primus park, Lilla Essingen.

Gulberna Park, Karlskrona.

den kommer vid färdigställande att omfatta ca 14 545 kvm uthyr-
bar area. Pågående dialog med ett antal skolaktörer avseende 
hyresavtal. Projektet kommer inte att startas utan avtal med 
hyresgäst.

Bostäder
I en västvänd park Kvarvarande byggrätter om ca 23 000 kvm ska 
utvecklas till bostäder fördelade över tre bostadsrättsföreningar.
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SKURUSUNDET
I Skurusundet ut mot Värmdö äger Oscar Properties fem stycken strandfastigheter med tillhörande 
bryggor. Den långsiktiga planen är att bygga ca 135 bostäder alternativt äldreboende i vattennära 
läge.

KRAUS, BERGSHAMRA SOLNA
Bergshamra är beläget fem kilometer norr om Stockholms innerstad där fastigheterna angränsar 
till grönområden och Brunnsviken. Bergshamra tunnelbanestation ligger bara några meter från 
platsen som har mycket goda kommunikationer.

På längre sikt hoppas Oscar Properties att tillsammans med sin Joint Venture-partner, som äger 
50 procent, att uppföra ca 180  bostäder, vilket förutsätter att man på sikt kan få en detaljplan och 
även förvärva mark av kommunen. 

BAKAXELN  
Projektet är beläget i Nacka, vid korsningen Värmdövägen – Alphyddevägen och utgör en del av 
Planiaområdet. Området ska få en tydligare rumslig struktur och en livfull stadskaraktär och hög 
arkitektonisk kvalitet samt bidra till att Värmdövägen och Alphyddevägen utvecklas till levande 
stadsgator. Området omfattar en av tunnelbanestationen Sicklas två östra uppgångar. 

Oscar Properties planerar att hyra ut befintlig byggnad till ca 5.000 kvm skolverksamhet och 
därefter skapa byggrätter på taket om ca 8.000 kvm ljus BTA.



HÖGANÄS

HELSINGBORG
KARLSKRONA

OSKARSHAMN

MOTALA

ESKILSTUNA

VÄSTERVIK

SKÖVDE

FASTIGHETSVÄRDE
FÖRDELAT PER FASTIGHETSKATEGORI, 31 DECEMBER 

Kontor, 38%

Retail, 21%

Lättindustri/Lager, 15%

Hotel, 7%

Bostäder, 5%

Övrigt, 14%

5%

14%

7%

15%

21%

38%
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Förvaltningsfastigheter

FASTIGHETSBESTÅNDET
Oscar Properties tillträdde den 30 december 2020 samtliga aktier 
i Valerum Fastighets AB, med ett fastighetsbestånd bestående av 
kontor, detaljhandel, lättindustri och lager, hotell och bostäder. 
Fastighetsbeståndet är koncentrerat till mellan- och södra Sverige.

Marknadsvärdet uppgick per den 31 december 2020 till 1 430 
mkr. Detta fastighetsbestånd förvärvades från SBB, Samhälls-
byggnadsbolaget i Norden AB. Fastighetsbeståndet förvärvades 
som ett tillgångsförvärv utan en förvaltningsorganisation. Den 
ekonomiska förvaltningen sköts av en extern part.

Fastigheterna är i huvudsak belägna i Eskilstuna, Helsing-
borg, Höganäs, Karlskrona, Motala, Oskarshamn, Skövde och 
Västervik.

De tio största hyresgästerna i beståndet utgörs av Telefonaktie-
bolaget LM Eriksson i Karlskrona, Arbetsförmedlingen i Hel-
singborg, Region Dalarna i Hedemora, Lager 157 AB i Höganäs, 
Aktiebolaget Motala Stadshotell i Motala, Nordea Bank i Skövde, 
Garden Store Nordic i Eskilstuna, Fiskars Sweden AB i Höganäs, 
Int. Aluminium Casting, Gredby AB i Eskilstuna och Topbrands 
Scandinavia AB i Höganäs.

STABILT KASSAFLÖDE SOM STÖDER  
PROJEKTUTVECKLINGEN
Oscar Properties kommer med detta förvärv att komplettera den 
strategiska inriktningen och genom förvärv av förvaltningsfastig-
heter generera kassaflöden som stöder projektutvecklingen. 
     Fastigheterna kommer att utgöra basen för en solid finansiell 
ställning och göra bolaget mindre beroende av fluktuerande kas-
saflöden från utvecklingsverksamheten. 
     Denna fastighetsportfölj ger ett stabilt kassaflöde som kommer 
att stödja den fortsatta utvecklingen  av både projektutvecklingen 
och samtidigt utgöra en god bas för kompletterande förvärv. 

FÖRLUSTAVDRAGSRÄTT
Den förändring mot ett förvaltningsbolag som Oscar Properties 
verksamhet genomgår genom de förvärv och avyttringar som 
genomförts, innebär att de ansamlade förlusterna i koncernen om 
sammanlagt cirka 1,5 mdkr kommer att kunna utnyttjas mot 
framtida vinster, varför värden på dessa förlustavdrag, som idag 
uppgår till 0 kr, kommer att skrivas upp i takt med att förvalt-
ningsportföljen växer.

    

FASTIGHETSBESTÅNDET FÖRDELAT PÅ ORTER

Orter Antal fastigheter Yta, m2 Värde, Mkr Hyresvärde, Tkr

Eskilstuna 2 16 125 67 5 583
Helsingborg 1 11 105 247 15 908
Höganäs 5 20 567 196 15 915
Karlskrona 3 16 805 218 19 560
Motala 2 13 068 134 14 487
Oskarshamn 11 16 019 208 18 177
Skövde 1 5 052 75 6 795
Västervik 2 8 217 104 9 957
Övriga 10 26 273 181 20 503

Summa 37 133 231 1 430 126 885
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De värdepåverkande parametrar som används i värderingen mot-
svarar den externa värderarens tolkning av hur en presumtiv 
köpare på marknaden skulle resonera och summan av nuvärdet av 
driftnetton och restvärde utgör marknadsvärdet.

Antagandet avseende de framtida kassaflödena görs utifrån analys 
av:
•  Kontrakt och marknadsmässiga hyresvillkor
•  Drift- och underhållskostnader i likartade fastigheter i jämfö-

relse med dem i den aktuella fastigheten
•  Fastighetens marknadsförutsättningar och marknads- 

position
•  Marknadens/närområdets framtida utveckling
•  Nuvarande och historiska hyresnivåer

FASTIGHETSVÄRDERING
Per den 31 december 2020 har hela Oscar Properties fastighetsbe-
stånd värderats externt, med ett bedömt marknadsvärde om 1 
430 mkr. 
    Marknadsvärde definieras enligt följande. Det värde vid värde-
tidpunkten till vilket köpare och säljare är beredda att genomföra 
en transaktion. Detta efter det att fastigheten marknadsförts på 
en öppen marknad och att ingen av parterna agerar utifrån några 
tvång ställda av tredje part.
    Fastighetsbeståndet har värderats enligt nedan, av marknaden 
vedertagen, metodik, där 100 procent av beståndet värderats av 
extern part. Den externa värderingen har utförts av Savills och 
Newsec. Värdebedömningen grundar sig på kassaflödesanalys 
innebärande att fastighetens värde baseras på nuvärdet av prog-
nostiserade kassaflöden under kalkylperiodens tio år jämte res-
tvärdet.  
   Det genomsnittliga direktavkastningskravet på ingående värde-
ringsenheter upp går till 5,81 procent. Den genomsnittliga kal-
kylräntan som används för perioden var 7,76 procent.  

Belopp i miljoner kronor (mkr)

Fastighetsbestånd vid periodens början -

Förvärv 1 398,8
Investeringar i befintliga fastigheter 0
Uppskjuten skatt vid förvärv -5,8
Avyttringar 0
Värdeförändring förvaltningsfastigheter 36,7

Fastighetsbestånd vid periodens slut 1 429,7

FÖRÄNDRINGAR REDOVISAT VÄRDE FASTIGHETER

Skeppsbron, Karlskrona
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Förvärvet av Valerum

FÖRVÄRVET AV VALERUM FASTIGHETS AB 
Oscar Properties dotterbolag Valerum AB (publ) har förvärvat en 
fastighetsprotfölj genom att köpa bolaget Valerum Fasighets AB. 
Valerum AB (publ) äger 100 procent av Valerum Fastighets AB. 
Förvärvet avtalades i oktober 2020 med tillträde 30 december 
2020.
   Förvärvet har redovisats som ett tillgångsförvärv. Fastigheter är 
värderade till verkligt värde. I förvärvet ingick en driftnettoga-
ranti för tre år, vilken har värderats till 12 mkr, vilket motsvarar 
det belopp som förväntas bli inbetalt. Skillnaden mellan verkliga 
värden och bokförda värden för övriga till gångar och skulder har 
inte bedömts vara väsentliga. Det förvärvade fastighetsbeståndet 
har inte inneburit något resultat för koncernen 2020, eftersom 
tillträde skedde den 30 december 2020.

FINANSIERING AV FÖRVÄRVET
Inför förvärvet har en rad finansieringsaktiviteter genomförts. Det 
förvärvande bolaget, Valerum AB (publ) genomförde i oktober 
2020 en emission av en säkerställd obligation om 710 mkr. Under 
december 2020 genomförde Oscar Properties Holding AB (publ)
en företrädesemission om 325 mkr, varav ca 270 mkr användes 

Belopp i miljoner kronor (mkr)

Förvaltningsfastigheter 1 398,8
Övriga tillgångar 39,5
övriga skulder -34,4

Förvärvade nettotillgångar 1 403,9

FÖRVÄRVADE NETTOTILLGÅNGAR

Psilander, Karlskrona
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Finansiering

Oscar Properties bedriver en kapitalintensiv verksamhet och till-
gång till kapital är en grundläggande förutsättning för att vidare-
utveckla bolaget. Bolaget använder sig av olika finansieringskällor 
såsom obligationer, preferensaktier och lån från kreditinstitut.

EFFEKTIVT KAPITALUTNYTTJANDE OCH 
 RISKMINIMERING
Ett grundläggande mål för bolaget är att alla projekt ska drivas i 
separata projektbolag varigenom risken begränsas för att eventu-
ella problem i enskilda projekt ska spridas till andra projekt.    
    Beträffande finansiering av förvaltningsfastigheter har Oscar 
Properties valt en kombination av utgivande av aktier, banklån 
och emittering av obligationslån.

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital uppgick den 31 december 2020 till 1 101,7  mkr 
(862,4) och soliditeten till 29 procent (29). Balansomslutningen 
uppgick till  3 800,7 mkr (2 958,8). Den historiska utvecklingen 
av eget kapital, balansomslutning och soliditet framgår av grafen 
på sidan 13.

RÄNTEBÄRANDE SKULDER 

Skulder till kreditinstitut utgjorde 807,1 mkr (528,6) obligations-
lån utgjorde 967,0 mkr (668,5) samt övriga räntebärande skulder 
249,0 mkr (25,0), se not 5 på sid 28.

LIKVIDITET
Koncernens likvida medel uppgick den 31 december 2020 till 
109,9 mkr (66,4).
    Som ett led i att etablera ett stabilare kassaflöde har en förvalt-
ningsfastighetsportfölj tillträtts den 30 december 2020, vilken 
kommer att  bidra till ett positivt löpande kassaflöde framåtrik-
tat. Detta tillsammans med den företrädesemission som genom-
fördes i december 2020, samt färdigställande av pågående projekt 
bedöms frigöra tillräckligt med likviditet för att bolaget ska 
kunna möta sina förpliktelser på kort och lång sikt. 
    Styrelsens bedömning är att efter de åtgärder som genomförts i 
slutet av 2020, vilket inkluderar företrädesemissionen om drygt 
325 miljoner kronor, föreligger stabila förutsättningar för fortsatt 
drift. Totala räntebärande skulder med förfallotidpunkt under 
den kommande tolvmånadersperioden uppgick per 31 december 
till 755 mkr. 
   Företagets finansiella rapporter har upprättats enligt antagande 
om fortsatt drift.

EGET KAPITAL, BALANSOMSLUTNING (mkr)  
OCH SOLIDITET (%)

FÖRFALLOPROFIL
KONCERNENS RÄNTEBÄRANDE SKULDER (mkr)

RÄNTEBÄRANDE SKULDER DIREKT HÄNFÖRLIGA 
TILL PÅGÅENDE PROJEKT
Pågående projekt finansieras främst genom kreditiv upptagna i 
bostadsrättsföreningar. I samband med att projekten färdigställs 
återbetalas både krediter upptagna i föreningarna och andra lån 
hänförliga till projekten. 

RÄNTEBÄRANDE SKULDER DIREKT HÄNFÖRLIGA 
TILL FRAMTIDA PROJEKT
Projekt som ännu inte produktions startat kan ha skulder hänför-
liga till sig. Det är bland annat tillträdda fastigheter med befint-
ligt driftnetto där detalj plane arbete pågår. Vid lagakraft vunnen 
detaljplan refinansieras dessa skulder genom upptagande av nya 
skulder i bostadsrättsföreningar.

RÄNTEBÄRANDE SKULDER DIREKT HÄNFÖRLIGA 
TILL FÖRVALTNINGSFASTIGHETER
Oscar Properties eftersträvar en balans mellan lånat och eget 
kapital, med det långsiktiga målet att soliditeten inte skall 
understiga 30 procent, samt att belåningsgraden långsiktigt inte 
skall överstiga 70 procent avseende förvaltningsfastigheter. 

KONCERNFINANSIERING
Koncernen kan också ta upp övrig skuld, t.ex. i form av obligatio-
ner eller checkräkningskrediter, för övrigt  kapitalbehov. Detta 
kapital omsätts bland annat i pågående projekt och återbetalas 
till koncernen i samband med färdigställande av  projekten.
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Aktien och ägarna

STAMAKTIEN, KURSUTVECKLINGStam- och preferensaktierna i Oscar Properties Holding AB (publ) 
handlas sedan mars 2015 på Nasdaq Stockholm.

Marknadsvärdet på Oscar Properties stamaktier inklusive 
BTA uppgick den 31 december 2020 till 586,9 mkr.

Den 31 december 2020 uppgick det totala antalet aktier i 
Oscar Properties till 241 442 376 aktier, varav 239 073 340 sta-
maktier, 2 234 435 preferensaktier och 134 601 preferensaktier av 
serie B. Per samma datum uppgick antalet röster i Oscar Proper-
ties till 239 310 243,6 varav stamaktierna motsvarar 239 073 340 
röster, preferensaktierna 223 443,5 röster och preferensaktierna av 
serie B 13 460,1 röster.

Den 31 december 2020 uppgick det totala antalet BTA:er, 
Betalda Tecknade Aktier, till 1 714 759 425 BTA:er. Dessa 
BTA:er har omvandlats till stamaktier i början av januari 2021.

På nästkommande sida visas de 15 största aktieägarna per den 
29 januari 2021 efter att omvandlingen av BTA:er registrerats.

PREFERENSAKTIEN, KURSUTVECKLING

OSCAR PROPERTIES, 15 STÖRSTA ÄGARE, 31 DECEMBER 2020
Antal aktier Andel

Ägare Stamaktier Preferensaktier
Preferensaktier  

Serie B Innehav (%) Röster (%)

Oscar Engelbert, genom bolag 28 887 594 0 0 12,0 12,1
SEB Life International 12 716 050 0 0 5,3 5,3
Avanza Pension 12 107 786 123 920 728 5,1 5,1
Futur Pension 10 294 000 77 248 35 4,3 4,3
Kaiser Cars AB 9 715 500 0 0 4,0 4,0
Backahill Utveckling AB 6 718 046 0 0 2,8 2,8
Andreas Johansson 5 007 058 0 0 2,1 2,1
Swedbank försäkring 4 277 297 11 495 60 1,8 1,8
SEB Trygg Liv 3 089 051 0 0 1,3 1,3
Lectoria AB 2 600 000 0 0 1,1 1,1
SEB Hållbarhetsfond Index 2 454 386 0 0 1,0 1,0
Andreas Özbek 2 240 000 5 000 0  0,9 0,9
Nordnet Pensionsförsäkring 1 907 397 26 212 5 757 0,8 0,8
SEB Pank AS 1 699 982 0 0 0,7 0,7
DNB Luxembourg 1 667 500 90 0 0,7 0,7
Övriga 133 691 693 1 990 470 128 021 56,1 56,0

Summa 239 073 340 2 234 435 134 601 100,0% 100,0%

Informationen om aktieägarstruktur den 31 december 2020 är baserad på uppgifter från Euroclear Sweden.

Carnegie Real Estate Index

Källa: Nasdaq
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OSCAR PROPERTIES, 15 STÖRSTA ÄGARE, 29 JANUARI 2021
Antal aktier Andel

Ägare Stamaktier Preferensaktier
Preferensaktier  

Serie B Innehav (%) Röster (%)

Oscar Engelbert, genom bolag 322 550 536 0 0 16,5 16,5
Avanza Pension SEB Life International 248 483 909 123 920 728 12,7 12,7
Backahill Utveckling AB 67 180 460 0 0 3,4 3,4
SEB Life International 65 000 000 0 0 3,3 3,3
Joakim Svensson 35 347 000 0 0 1,8 1,8
Dan Hägerbring 34 852 234 0 0 1,8 1,8
Swedbank försäkring 31 272 663 11 4950 260 1,6 1,6
Gamla Livörsäkringsaktiebolaget 21 920 381 0 0 1,1 1,1
Nordnet Pensionsförsäkring AB 20 350 208 24 243 5 7510 1,0 1,0
Upplandsbanken i Ägares ställe 17 932 406 15 464 0 0,9 0,9
Futur Pension 17 121 100 77 248 36 0,9 0,9
Ulf Nilsson 12 200 000 0 0  0,6 0,6
Andreas Özbek 11 400 000 5 000 0 0,6 0,6
Nordea Livförsäkring Sverige AB 11 370 259 0 0 0,6 0,6
Mobiny Ali 10 504 000 90 0 0,5 0,5
Övriga 1 026 347 609 1 977 575 127 826 52,7 52,7

Summa 1 953 832 765 2 234 435 134 601 100,0% 100,0%

Informationen om aktieägarstruktur den 29 januari 2021 är baserad på uppgifter från Euroclear Sweden.
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Belopp i miljoner kronor (mkr) Not Helår 2020 Helår 2019 Okt-dec 2020 Okt-dec 2019

2, 3
Försäljning av varor och tjänster 133,2 788,8 2,7 24,9
Hyresintäkter 16,3 27,3 3,7 5,5

Nettoomsättning 149,5 816,1 6,3 30,4

Produktionskostnader -194,1 -954,6 3,7 -53,3
Fastighetskostnader -8,8 -12,0 -1,0 -2,4

Summa rörelsens kostnader -202,9 -966,6 2,7 -55,7

Bruttoresultat -53,4 -150,5 9,0 -25,3

Övriga väsentliga rörelseposter

Central administration -48,2 -94,1 -6,8 -20,2
Nedskrivning av projektfastigheter Gasklockan - -182,5 - -182,5
Resultat av projektfastighetsförsäljningar 58,7 312,3 -0,2 7,0
Resultat från andelar i intresseföretag/joint ventures 4 7,5 -4,1 -3,4 -0,1
Orealiserade värdeförändringar förvaltningsfastigheter 36,7 - 36,7 -

Rörelseresultat 1,3 -118,9 35,4 -221,1

Finansiella intäkter 42,5 15,0 12,2 2,0
Finansiella kostnader -85,3 -116,8 -32,2 -28,9

Resultat från finansiella poster -42,8 -101,8 -19,9 -26,9

Resultat före skatt -41,5 -220,7 15,5 -248,0

Inkomstskatt -1,6 -5,4 -1,4 -1,8

Periodens resultat -43,2 -226,1 14,0 -249,8

Resultat per stamaktie före utspädning, kronor 1 -0,18 -7,43 0,12 -8,25
Resultat per stamaktie efter utspädning, kronor 1 -0,18 -7,43 0,12 -8,25
Totalt antal utestående aktier, miljoner stycken 241,4 192,9 241,4 192,9

Genomsnittligt antal stamaktier, miljoner stycken 237,6 190,5 237,6 190,5
Genomsnittligt antal preferensaktier, miljoner stycken 2,4 2,4 2,4 2,4

1   Resultat i relation till genomsnittligt antal stamaktier efter utdelning till preferensaktieägarna.

Koncernens resultaträkning

Belopp i miljoner kronor (mkr) Helår 2020 Helår 2019 Okt-dec 2020 Okt-dec 2019

Periodens resultat -43,2 -226,1 14,0 -249,8
Övrigt totalresultat för perioden netto efter  skatt - - - -

Summa totalresultat för perioden -43,2 -226,1 14,0 -249,8

Periodens resultat hänförligt till:
Moderföretagets aktieägare -43,2 -226,1 14,0 -249,8
Innehav utan bestämmande inflytande - - - -

Summa totalresultat hänförligt till:
Moderföretagets aktieägare -43,2 -226,1 14,0 -249,8
Innehav utan bestämmande inflytande - - - -

Koncernens rapport över totalresultat
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Kommentarer till perioden januari-december 2020

NETTOOMSÄTTNING
Koncernens nettoomsättning uppgick under perioden till 149,5 
mkr (816,1) och är främst hänförlig till fakturerade entreprenader 
till delägda projekt om totalt 133,2 mkr (788,8). 

Hyresintäkterna uppgick till 16,3 mkr (27,3) och är främst 
hänförliga till projektfastigheterna Nackahusen och Bakaxeln. 
Nackahusen har avyttrats under perioden. Bakaxeln har förvär-
vats för framtida utvecklingsprojekt för skola och bostäder, men 
har i dagsläget hyresgäster. Fastigheten kommer att omvandlas 
när detaljplaner har fastställts.

RÖRELSEKOSTNADER
Koncernens rörelsekostnader uppgick under perioden till -202,9 
mkr (-966,6). Rörelsekostnaderna var främst hänförliga till 
bostadsutvecklings projekten. 

Fastighetskostnaderna uppgick till -8,8 mkr (-12,0), som i 
huvudsak består av fastighetsskötsel, reparationer och underhåll av 
projektfastigheter.

ÖVRIGA POSTER I RÖRELSERESULTATET
Kostnader för central administration uppgick under perioden till 
-48,2 mkr (-94,1) och består i huvudsak av kostnader för koncerng-
emensamma funktioner, samt externa kostnader för bolagsgemen-
samma åttaganden. 
Resultat från andelar i joint venture/intresseföretag  uppgick under 
perioden till 7,5 mkr (-4,1), se not 4 sid 28.

Resultat av projektfastighetsförsäljningar uppgick under perio-
den till 58,7 mkr (312,3) och är hänförlig till köpeskilling i sam-
band med försäljning av fastigheten Nacka Sicklaön 118:2 och för-
säljningen av fastigheten Uppsala Kvarngärdet 28:6 och 28:7. 

Under perioden har värdeförändringar avseende förvaltnings-
fastigheter har påverkat resultatet med 36,7 mkr (-).

 
RÖRELSERESULTAT
Koncernens rörelseresultat uppgick till 1,3 mkr (-118,9).

FINANSIELLA INTÄKTER OCH  KOSTNADER
Koncernens finansiella intäkter uppgick under perioden till 42,5 
mkr (15,0). De finansiella intäkterna är främst hänförliga till för-
värv av egna obligationer.

Koncernens finansiella kostnader uppgick under perioden till 
-85,3 mkr (-116,8). 

SKATT
Redovisad skatt för perioden uppgick till -1,6 mkr (-5,4) och består 
av aktuell skatt om -0,1 mkr (-0,7) och uppskjuten skatt om -1,5 
mkr (-4,7). 

PERIODENS RESULTAT
Periodens resultat uppgick till -43,2 mkr (-226,1), vilket motsvarar 
-0,18 (-7,43) kronor per stamaktie och -0,18 (-7,43) kronor per sta-
maktie efter utspädning.
    Resultatet per  stamaktie inkluderande BTA:er uppgick till - 
0,022 kronor per stamaktie/BTA.
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Kommentarer till perioden oktober-december 2020

NETTOOMSÄTTNING
Koncernens nettoomsättning uppgick under perioden till 6,3 
mkr (30,4) och är hänförlig till fakturerade entreprenader till 
delägda projekt om totalt 2,7 mkr (24,9). 

Hyresintäkterna uppgick till 3,7 mkr (5,5) och är hänförliga 
till projektfastigheten Nacka Sicklaön 88:1. Denna fastighet har 
förvärvats för framtida bostadsutvecklingsprojekt, men har i 
dagsläget hyresgäster. Fastigheten kommer att omvandlas till 
bostadsutvecklingsprojekt när detaljplaner har fastställts.

RÖRELSEKOSTNADER
Under perioden har tvister lösts vilket innebär att produktions-
kostnaderna redovisas med positiv inverkan. Dessa tvistiga rörel-
sekostnader var främst hänförliga till bostadsutvecklings-
projekten. 

Fastighetskostnaderna uppgick till -1,0 mkr (-2,4), som i 
huvudsak består av fastighetsskötsel, reparationer och underhåll av 
projektfastigheter.

ÖVRIGA POSTER I RÖRELSERESULTATET
Kostnader för central administration uppgick under perioden till 
-6,8 mkr (-20,2) och består i huvudsak av kostnader för koncern-  
gemensamma funktioner. Minskningen är hänförlig till att antal 
antal anställda har minskat under året. Under perioden har tvister 
lösts vilket har påverkat kostnaderna positivt. Resultat från ande-
lar i joint venture/intresseföretag  uppgick under perioden till -3,4 
mkr (-0,1).

Under perioden har värdeförändringar avseende förvaltnings-
fastigheter har påverkat resultatet med 36,7 mkr (-).

 
RÖRELSERESULTAT
Koncernens rörelseresultat uppgick till 35,4 mkr (-221,1), till 
följd av värdeförändringar på förvaltningsfastigheter.

FINANSIELLA INTÄKTER OCH  KOSTNADER
Koncernens finansiella intäkter uppgick under perioden till  
12,2 mkr (2,0). De finansiella intäkterna är främst hänförliga till 
förvärv av egna obligationer.

Koncernens finansiella kostnader uppgick under perioden till 
-32,2 mkr (-28,9). 

SKATT
Redovisad skatt för perioden uppgick till -1,4 mkr (-1,8) och består 
av aktuell skatt om -0,1 mkr (-1,7) och uppskjuten skatt om -1,3 
mkr (-4,7). 

PERIODENS RESULTAT
Periodens resultat uppgick till 14,0 mkr (-249,8), vilket motsvarar  
0,12 (-8,25) kronor per stamaktie och 0,12 (-8,25) kronor per sta-
maktie efter utspädning. 
   Resultatet per  stamaktie inkluderande BTA:er uppgick till 0,007 
kronor per stamaktie/BTA.
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Belopp i miljoner kronor (mkr) Not 31 dec 2020 31 dec 2019

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella tillgångar  21,0 28,4
Förvaltningsfastigheter 1 429,7 -
Övriga materiella anläggningstillgångar 44,7 45,6
Andelar i intresseföretag/joint ventures 4 317,7 315,6
Fordringar hos intresseföretag/joint ventures 237,5 221,5
Nyttjanderättstillgång 18,0 26,8
Övriga finansiella anläggningstillgångar 234,6 183,9

Summa anläggningstillgångar 2 303,3 821,7

Omsättningstillgångar
Projektfastigheter 1 026,9 1 786,8
Andelar i bostadsrättsföreningar 7,5 37,0
Övriga omsättningstillgångar 353,2 247,0
Likvida medel 109,9 66,4

Summa omsättningstillgångar 1 497,4 2 137,1

SUMMA TILLGÅNGAR 3 800,7 2 958,8

EGET KAPITAL

Eget kapital 1 101,7 862,4

SKULDER
Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 5 200,9 3,0
Obligationslån 5 967,0 311,3
Långfristig leasingskuld 10,4 16,0
Övriga räntebärande långfristiga skulder 5 100,0 19,0
Långfristiga skulder intresseföretag 5,0 -
Övriga långfristiga skulder 51,1 347,8
Uppskjutna skatteskulder 2,7 1,6

Summa långfristiga skulder 1 337,0 698,7

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 5 606,2 525,6
Obligationslån 5 - 357,3
Kortfristig leasingskuld 6,1 8,6
Övriga räntebärande kortfristiga skulder 5 149,0 6,0
Övriga kortfristiga skulder 600,7 500,2

Summa kortfristiga skulder 1 362,0 1 397,7

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 3 800,7 2 958,8

Koncernens balansräkning i sammandrag



19Oscar Properties Holding AB (Publ)  –  Delårsrapport januari-december 2020

KOMMENTARER TILL BALANSRÄKNING

Anläggningstillgångar
Förvaltningsfastigheter uppgick till 1 429,7 mkr (-) och avser den 
fastighetsportfölj, Valerum, som tillträddes den 30 december 
2020. För joint venture/intresseföretag se not 4 sidan 28. Övriga 
finansiella anläggningstillgångar uppgick till 234,6 mkr (183,9) 
och avser väsentligen fordringar avseende tilläggsköpeskillingar 
för Nacka, Alphyddan och Kvarngärdet.
 
Omsättningstillgångar
Projektfastigheter uppgick till 1 026,9 mkr (1 786,8) och avser för-
värvade fastigheter för framtida bostadsutvecklingsprojekt.

Övriga omsättningstillgångar utgjorde 353,2 mkr (247,0). Likvida 
medel uppgick per 31 december till 109,9 mkr (66,4).

Räntebärande skulder
Skulder till kreditinstitut utgjorde 807,1 mkr (528,6), obliga-
tionslån utgjorde 967,0 mkr (668,5) samt övriga räntebärande 
skulder 249,0 mkr (25,0), se not 5 på sid 28.

Norra Tornen, Hagastaden, Stocholm
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Hänförligt till moderföretagets aktieägare

Summa  
eget kapitalBelopp i miljoner kronor (mkr)

Aktie- 
kapital

Övrigt  
tillskjutet  

 kapital

Balanserade 
vinstmedel 

 inklusive  
årets resultat

Ingående eget kapital 2019-01-01 61,5 249,3 715,2 1 026,1

Ändrade redovisningsprinciper -104,1 -104,1
Periodens resultat januari - december 2019 – – -226,1 -226,1

Övrigt totalresultat janauri - december 2019 – – – –

Nyemission 207,0 6,4 -27,6 185,8
Återköp av egna aktier -1,7 – 1,7 –
Ränta på egetkapitalinstrument 1 – –19,3 – –19,3
Avyttring egetkapitalinstrument – - - -

Utgående eget kapital 2019-12-31 266,8 236,4 359,2 862,4

Periodens resultat januari - december 2020 – – -43,2 -43,2

Övrigt totalresultat januari - december 2020 – – – –

Nyemission 17,6 308,1 -24,1 301,6
Återköp av egna aktier - – - –
Ränta på egetkapitalinstrument 1 – –19,2 – –19,2

Utgående eget kapital 2020-12-31 284,4 525,3 292,0 1 101,7

1   Räntekostnader på obligationslånet om 175 mkr bedöms vara ett egetkapitalinstrument pga dess emissionsvillkor.  
För mer information se årsredovisningen 2019 not 27 eget kapital.

Rapport över förändring i eget kapital (koncernen)

RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL
Koncernens egna kapital uppgår vid periodens slut till 1 101,7 
mkr (862,4), och soliditeten till 29 procent (29).
Aktiekapitalet uppgår per 31 december till 284,4 mkr (266,8).
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Rapport över kassaflöden (koncernen)

Belopp i miljoner kronor (mkr) Helår 2020 Helår 2019 Okt-dec 2020 Okt-dec 2019

Kassaflöde från den löpande verksamheten

Rörelseresultat 1,3 -118,9 35,4 -221,1
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet  1 -29,5 -269,9 -61,0 -848,9
Erhållen ränta - 7,1 - -
Betald ränta -63,8 -110,7 -15,7 -38,6
Betald skatt -0,1 -0,7 0,5 7,4

Kassaflöde från den löpande verksamheten före  förändring av rörelsekapital -92,1 -493,1 -40,8 -1 101,3

Förändring av projektfastigheter 131,9 -347,3 -307,0 -11,5
Förändring av övrigt rörelsekapital -48,0 1 346,3 103,3 1 380,7

Kassaflöde från den löpande verksamheten -8,2 505,9 -185,5 267,9

Kassaflöde från investeringsverksamheten
Förvärv förvaltningsfastigheter -1 374,5 - -1 374,5 -
Försäljning av projektfastigheter - - - -
Investeringar i övriga anläggningstillgångar - - - -
Förvärv av verksamheter - - - -
Försäljning av verksamheter - - - -
Aktieägartillskott, utdelningar intresseföretag/joint ventures -18,1 -11,3 -16,8 3,4

Kassaflöde från investeringsverksamheten -1 392,6 -11,3 -1 450,3 3,4

Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Nyemission 301,6 185,8 301,6 185,8
Upptagna lån 1 597,6 64,4 1 507,6 -
Amortering av lån -445,3 -760,8 -102,7 -456,7
Utdelning till moderföretagets aktieägare - - - -
Ränta på egetkapitalinstrument -9,6 -19,3 4,8 -4,8
Återköp egetkapitalinstrument - - - -

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 1 444,3 -529,9 1 711,3 -275,7

Periodens kassaflöde 43,5 -35,3 75,6 -4,5

Likvida medel vid periodens början 66,4 101,7 34,2 70,8

Likvida medel vid periodens slut 109,9 66,4 109,9 66,4

1  Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet
Resultat från andelar i intresseföretag/joint ventures -7,5 4,1 9,0 -0,1
Avskrivningar mm 19,0 -207,6 -24,2 -793,4
Värdeförändring förvaltningsfastigheter -36,7 - -36,7 -
Övrigt -4,3 -66,4 -9,1 -55,3

Summa -29,5 -269,9 -61,0 -848,9

KOMMENTARER TILL KASSAFLÖDESANALYS
Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -8,2 mkr 
(505,9) och inkluderar förändringar i koncernens projektfastigheter. 
Kassaflödet från investeringsverksamheten påverkade kassaflödet 
med -1 392,6 mkr (-11,3) och hänförde sig främst till köp av en för-
valtningsfastighetsportfölj. Kassaflödet från finansieringsverk -

samheten uppgick till 1 444,3 mkr (-529,9) och var framförallt 
 hänförligt till upptagande av nya lån för fastighetsköp och amor-
tering av gamla lån. Totalt uppgick periodens  kassaflöde till 43,5 
mkr (-35,3).  Likvida medel uppgick vid periodens slut till 109,9 
mkr (66,4).
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Belopp i miljoner kronor (mkr) 31 dec 2020 31 dec 2019

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar 1 330,3 747,4
Omsättningstillgångar 2 065,0 2 243,1

SUMMA TILLGÅNGAR 3 395,3 2 990,5

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital 1 314,4 1 052,2
Långfristiga skulder 256,9 330,4
Kortfristiga skulder 1 823,9 1 607,9

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 3 395,3 2 990,5

Moderbolagets balansräkning i sammandrag

Belopp i miljoner kronor (mkr) Helår 2020 Helår 2019 Okt-dec 2020 Okt-dec 2019

Rörelsens intäkter 5,7 10,6 2,5 6,8
Rörelsens kostnader -16,0 -37,0 -5,1 -4,6

Rörelseresultat -10,3 -26,4 -2,6 2,2

Finansnetto 14,9 -56,4 30,8 -19,3
Utdelning 0,7 - - -
Nedskrivning av aktier/andelar koncernföretag -595,1 - -71,3 -

Resultat från finansiella poster -579,4 -56,4 -40,5 -19,3

Bokslutsdispositioner -23,3 9,2 11,7 9,2

Resultat före skatt -612,9 -73,6 -31,4 -7,9

Inkomstskatt - - - -

Periodens resultat 1 -612,9 -73,6 -31,4 -7,9

1   Moderbolagets rapport över Totalresultat överensstämmer med Periodens resultat.

Moderbolagets resultaträkning i sammandrag

KOMMENTARER TILL MODERBOLAGETS  
RESULTATRÄKNING
Moderbolaget verksamhet består främst av förvaltning av de 
investeringar moderbolaget har i dotterbolagen. Rörelsens 
 intäkter bestod främst av utfakturerade tjänster motsvarande 5,7 
mkr (10,6). Rörelseresultatet uppgick till -10,3 mkr (-26,4). 
    Resultatet från finansiella poster uppgår till -579,4 mkr (-56,4) 
och består huvudsakligen av nedskrivning av aktier/andelar i kon-
cernföretag. 

    Under perioden har en uppskrivning av andra aktier/andelar i 
koncernföretag gjorts med 595,1 mkr (-). Det egna kapitalet har 
därför inte påverkats av nedskrivning och uppskrivning.
    Periodens resultat uppgick till -612,9 mkr (-73,6).
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Norra Tornen, Hagastaden, Stockholm
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Oscar Properties Holding AB (publ), org. nr 556870-4521, med 
dess dotterföretag benämnt ’Oscar Properties’ eller ’koncernen’, är 
ett fastighetsbolag med fokus på fastighetsförvaltning och projek-
tutveckling. 

Moderbolaget är ett aktiebolag som är registrerat i Sverige och 
har sitt säte i Stockholm. Besöksadressen till huvudkontoret är 
Linnégatan 2, 102 43 Stockholm.

Samtliga belopp redovisas i miljontal kronor (mkr) om inget 
annat anges. Jämförelsetal inom parentes avser motsvarande 
period föregående år om inte annat anges. Avrundningsdifferenser 
kan förekomma.

Per 2020-12-31 hade koncernen 20 (52) anställda.

Not 1
Allmän information

Tilläggsupplysningar

Oscar Properties Holding tillämpar lnternational Financial 
Reporting Standards (IFRS) sådana de antagits av EU. Denna 
 delårsrapport har upprättats i enlighet med IAS 34 Delårsrappor-
tering. Upplysningar enligt IAS 34.16A framkommer förutom i de 
finansiella rapporterna även i övriga delar av delårsrapporten. 
Moderföretagets redovisning är upprättad i enlighet med RFR 2, 
Redovisning för juridiska personer och Årsredovisningslagen.

Redovisningsprinciper och beräkningsmetoder som tillämpas i 
denna rapport är oförändrade från dem som användes vid upprät-
tandet av årsredovisningen för år 2019 (som framgår i not 1 Redo-
visningsprinciper), med undatag för bedömningen av bostadsrätts-
föreningarnas status, att de ska konsolideras enligt IFRS 10.
Därmed har även redovisning av intäkter över tid avseende 
bostadsutveckling ändrats.

Utöver finansiella definitioner enligt IFRS’ regelverk, används 
alternativa nyckeltal för att beskriva den underliggande verksam-
hetens utveckling och öka jämförbarheten mellan perioder. 
 Bolaget följer European Securities and Market Authorities (ESMA) 
riktlinjer om Alternativa Nyckeltal. 

Samtliga belopp i rapporten är avrundade till närmaste mil-
jontals kronor vilket innebär att tabeller och beräkningar inte all-
tid summerar.   

NYA STANDARDER OCH TOLKNINGAR FRÅN OCH MED 
2020
Inga nya eller förändrade standarder eller tolkningar enligt IASB 
har haft någon påverkan på finansiella rapportering och de redvis-
ningsprinciper som tillämpas av Oscar Properties. 

ÄNDRADE REDOVISNINGSPRINCIPER FÖR BOSTADS-
UTVECKLING GENOM BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR 
Oscar Properties tillämpar från den 1 januari 2020 en ny princip 
för redovisning av bostadsutvecklingsprojekt genom bostadsrätts-
föreningar. Redovisningen är anpassad till den bedömning Finan-
sinspektionen gjort av IFRS 10 Koncernredovisning.Bostadsrätts-
föreningarna konsolideras till den tidpunkt då huvuddelen av 
bostadsrättsinnehavarna tillträtt sina lägenheter och därmed sty-
relse utses av boendemedlemmarna. 
    Det innebär att Oscar Properties redovisar projekten i balans-
räkningen som pågående arbeten inom tillgångsposten projekt-   

och exploateringsfastigheter, samt som räntebärande kortfristiga 
skulder. Den ändrade redovisningsprincipen enligt IFRS innebär 
också att intäkter och således resultat för bostadsutveckling 
genom bostadsrättsföreningar redovisas vid en viss tidpunkt i 
samband med att Oscar Properties uppfyllt sitt prestationsåt-
tagande.
    I och med ändringen redovisar Oscar Properties samtliga egen-
utvecklade bostadsprojekt enligt färdigställandemetoden. 
    Enligt de tidigare redovisningsprinciper konsoliderade Oscar 
Properties inte bostadsrättsföreningar från den tidpunkt då avtal 
tecknats avseende marköverlåtelse och totalentreprenad. Intäkter 
och kostnader redovisades över tid i takt med projektets färdig-
ställandegrad genom en succesiv vinstavräkning.
    Samtliga jämförelsetal för 2019 är omräknade om inget annat 
anges.

Nedanstående tabeller visar de omräknade siffrorna för perio-
den januari-december 2019, enligt den nya redovisningsprincipen.

FÖRVALTNINGSFASTIGHETER
Förvaltningsfastigheter som innehas för att generera hyresintäkter 
och/eller värdestegringar redovisas initialt till anskaffningsvärde, 
inkluderat direkt hänförliga transaktionskostnader. Därefter redovi-
sas förvaltningsfastigheter till verkligt värde baserat i första hand på 
priser på en aktiv marknad och är det belopp till vilken en tillgång 
skulle kunna överlåtas mellan initierade parter som är oberoende av 
varandra och som har ett intresse av att transaktionen genomförs. För 
att fastställa fastigheternas verkliga värde görs marknadsvärdering av 
samtliga fastigheter. Förändringar redovisas för helägda förvaltnings-
fastigheter som värdeförändring i resultaträkningen och för delägda 
som resultat från andelar i joint venture/intresseföretag. Vid försälj-
ning av fastighet redovisas skillnaden mellan erhållet försäljningspris 
och redovisat värde enligt senast upprättad delårsrapport, med 
avdrag för försäljningsomkostnader och tillägg för aktiveringar sedan 
senaste delårsrapporten som värdeförändring i resultaträkningen. 
Tillkommande utgifter aktiveras enbart när det är sannolikt att 
framtida ekonomiska fördelar förknippade med fastigheten kommer 
att erhållas av koncernen det vill säga som är värderingshöjande 
utgifter. Vid större ny-, till- och ombyggnad aktiveras även räntekost-
nad under produktionstiden.

Not 2
Redovisningsprinciper
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Belopp i miljoner kronor (mkr)
Rapporterad

resultaträkning
Ändrad redovis-

ningsprincip
Koncernen 

IFRS

Försäljning av varor och tjänster 862,7 -73,9 788,8
Hyresintäkter 25,4 1,9 27,3

Nettoomsättning 888,1 -72,0 816,1

Produktionskostnader -1 013,3 58,7 -954,6
Fastighetskostnader -11,6 -0,4 -12,0

Summa rörelsens kostnader -1 024,9 58,3 -966,6

Bruttoresultat -136,8 -13,7 -150,5

Övriga väsentliga rörelseposter
Central administration -94,1 - -94,1
Nedskrivning av projektfastigheter Gasklockan -182,5 - -182,5
Resultat av projektfastighetsförsäljningar 206,4 105,9 312,3

Resultat från andelar i intresseföretag/joint ventures -4,1 - -4,1
Värdeförändring förvaltningsfastigheter - - -

Rörelseresultat -211,1 92,2 -118,9

Finansiella intäkter 23,7 -8,7 15,0
Finansiella kostnader -116,8 - -116,8

Resultat från finansiella poster -93,1 -8,7 -101,8

Resultat före skatt -304,2 83,5 -220,7

Inkomstskatt -5,4 - -5,4

Periodens resultat -309,6 83,5 -226,1

KONCERNENS RESULTATRÄKNING JANUARI–DECEMBER  2019
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Belopp i miljoner kronor (mkr)
Rapporterad

balansräkning
Ändrad redovis-

ningsprincip
Koncernen 

IFRS

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella tillgångar 28,4 - 28,4
Förvaltningsfastigheter - - -
Övriga materiella anläggningstillgångar 45,6 - 45,6
Andelar i intresseföretag/joint ventures 315,6 - 315,6
Fordringar hos intresseföretag/joint ventures 221,5 - 221,5
Nyttjanderättstillgång 26,7 0,1 26,8
Övriga finansiella anläggningstillgångar 336,7 -152,8 183,9

Summa anläggningstillgångar 974,5 -152,8 821,7

Omsättningstillgångar
Projektfastigheter 873,1 913,7 1 786,8
Andelar i bostadsrättsföreningar 37,0 - 37,0
Upparbetad ej fakturerad intäkt 247,8 -247,8 -
Övriga omsättningstillgångar 357,3 -110,3 247,0
Likvida medel 64,9 1,5 66,4

Summa omsättningstillgångar 1 580,1 557,0 2 137,1

SUMMA TILLGÅNGAR 2 554,6 404,2 2 958,8

EGET KAPITAL

Eget kapital 883,0 -20,6 862,4

SKULDER
Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 3,0 - 3,0
Obligationslån 311,3 - 311,3
Långfristig leasingskuld 16,0 - 16,0
Övriga räntebärande långfristiga skulder 19,0 - 19,0
Övriga långfristiga skulder 87,5 260,3 347,8
Uppskjutna skatteskulder 1,6 - 1,6

Summa långfristiga skulder 438,4 260,3 698,7

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 331,0 194,6 525,6
Obligationslån 357,2 - 357,3
Kortfristig leasingskuld 8,6 - 8,6
Övriga räntebärande kortfristiga skulder 6,0 - 6,0
Övriga kortfristiga skulder 530,4 -30,2 500,2

Summa kortfristiga skulder 1 233,2 164,5 1 397,7

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 2 554,6 404,2 2 958,8

KONCERNENS BALANSRÄKNING 31 DECEMBER 2019
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Oscar Properties hade under perioden ett rörelsesegment, projek-
tutveckling. Denna bedömning baseras sig på skillnader i rörelsens 
karaktär samt på den rapportering som styrelsen inhämtar för att 

Not 3
Segmentsredovisning

följa upp och analysera verksamheten samt den information som 
inhämtas för att fatta strategiska beslut. Nedanstående tabell visar 
balansräkeningen för förvärvet av Valerum Fastighets AB per till-
trädesdagen den 30 december 2020.

Belopp i miljoner kronor (mkr) 30 dec 2020

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella tillgångar  1,8
Förvaltningsfastigheter 1 410,8
Övriga materiella anläggningstillgångar 0,5
Nyttjanderättstillgång -
Övriga finansiella anläggningstillgångar 5,5

Summa anläggningstillgångar 1 418,6

Omsättningstillgångar
Övriga omsättningstillgångar 7,3
Likvida medel 29,4

Summa omsättningstillgångar 36,7

SUMMA TILLGÅNGAR 1 455,3

EGET KAPITAL

Eget kapital 2,4

SKULDER
Långfristiga skulder till kreditinstitut 200,9
Långfristiga skulder intresseföretag 1 180,7
Uppskjutna skatteskulder 18,5

Summa långfristiga skulder 1 399,7

Kortfristiga skulder
Övriga kortfristiga skulder 53,2

Summa kortfristiga skulder 53,2

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 1 455,3
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Redovisat och verkligt värde för upplåning är som följer:

  Redovisat värde Verkligt värde

31 dec 2020 31 dec 2019 31 dec 2020 31 dec 2019

Skulder till kreditinstitut 807,1 528,6 807,1 528,6
Obligationslån 967,0 668,5 836,3 557,8
Övriga räntebärande skulder 249,0 25,0 249,0 25,0

2 023,0 1 222,2 1 892,3 1 111,4

Not 5
Finansiella instrument 

Finansiella instrument redovisas till anskaffningsvärde med till-
lägg för transaktionskostnader. 

Värderingen av koncernens finansiella instrument den 31 
december 2020 visar en skillnad mellan redovisat och verkligt 

                                                                                              

värde, till följd av nedgången i obligationskursen, då obligations-
lånens verkliga värde (värdering enligt nivå 1 i värdehierakin) är 
lägre än anskaffningsvärde.

31 dec 2020 31 dec 2019

Namn Partner
Kapital- 

andel

Redovisat
värde 

andelar 

Resultat från 
andelar i joint 

ventures/ 
intresse-
företag

Redovisat
värde 

andelar 

Resultat från 
andelar i joint 

ventures/ 
intresse-
företag

Projektbolaget Oscarsborg AB Fabege 50 % 1,1 - 1,1 -4,1
Eriksberg Intressenter AB 1 Veidekke 50 %  0,2 - 0,2 -
Ostam Holding AB Wallenstam 50 % 0,2 - 2,2 1,7
Oscar MaiN One AB NIAM 15 % 2  -2,4 -0,1 -1,6 0,2
SOF-11 Camilla S.à r.l Starwood 30 % 3 15,3 -2,1 22,7 –2,1
Projektbolaget Strået Ungarco  Förvaltnings,  

SaRot Investment, Dalbgrob 50 % 4 6,5 -0,5 7,0 0,2
Samterna SBB 50 % 5 7,6 -0,1 5,7 –

Torsplan Holding AB Slättö Fastpartner 50 % 6 289,1 10,3 278,3 –

Summa andelar i  
joint ventures/intresseföretag 317,7 7,5 315,6 –4,1

1 Eriksbergs Intressenter AB har inte haft någon verksamhet under året eller föregående år.
2 Stamaktier fördelar sig 50/50 medan preferensaktierna fördelar sig 15/85 mellan Oscar Properties/NIAM. Vinstdelning med NIAM avviker från angiven kapitalandel.
3 Aktiekapitalet fördelar sig 30/70 Oscar Properties/Starwood. Vinstdelningen med Starwood avviker från angiven kapitalandelProjektet avser Primus.
4 Aktiekapitalet fördelar sig på Oscar Properties 50 %, Ungarco Förvaltnings 36 %, SaRot Investment 11 % och Dalbgrob 3 %.
5 Aktiekapitalet fördelar sig på Oscar Properties 50 %, SBB 50 %.
6 Aktiekapitalet fördelar sig på Oscar Properties 50 %, Slättö Fastpartner II 50%. Vinstdelningen med Slättö Fastpartner avviker från angiven kapitalandel.  

Projektet avser Helix.

I koncernen redovisas alla innehav enligt kapital andelsmetoden.

Not 4
Joint ventures och intresseföretag
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31 dec 2020 31 dec 2019

Koncernen
Ställda panter
Fastighetsinteckningar 1 297,0 728,8
Pantsatta reverser 216,2 974,3
Aktiepantinteckningar 97,8 6,4
Värdepapper 18,9 -
Likvida medel 0,1 0,1

Eventualförpliktelser
Borgensåtaganden 465,0 892,8

Not 6
Ställda säkerheter och eventualförpliktelser

31 dec 2020 31 dec 2019

Moderbolaget
Ställda panter
Fastighetsinteckningar inga inga
Aktiepantinteckningar 100,6 inga
Värdepapper 18,9 -
Eventualförpliktelser
Borgensåtaganden 1 438,2 1 680,7
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Definitioner

BOLAGSRELATERADE DEFINITIONER
Oscar Properties Holding, bolaget eller moderbolaget
Oscar Properties Holding AB (publ).

Oscar Properties, bolaget eller koncernen
Oscar Properties Holding AB (publ) tillsammans med dess 
helägda dotterföretag.

Gruppen
Oscar Properties Holding AB (publ) tillsammans med dess 
helägda dotterföretag samt joint venture/intresseföretag.

BRANSCHRELATERADE DEFINITIONER
Antal bokade bostäder 
Antal tecknade icke bindande bokningsavtal.

Antal bostäder i pågående produktion
Avser tiden från byggstart fram till färdigställande av byggnad. 
En bostad anses färdigställd efter genomförd slutbesiktning.

Antal sålda bostäder 
Bostäder som sålts efter undertecknande av antingen bindande 
förhands- eller upplåtelseavtal. Från och med rapporten för perio-
den januari-juni 2019 anges netto antal sålda lägenheter, dvs. för-
säljningar under perioden minus tidigare sålda lägenheter som 
återtagits.

Bokningsgrad
Antalet bokade bostäder i relation till det totala antalet planerade 
bostäder, uttryckt i procent.

Byggrätter
Bedömd möjlighet att bebygga ett markområde med bostadsrätter. 
För förfogande över en byggrätt krävs antingen ägande av marken 
eller option att äga.

Försäljningsgrad
Antalet sålda bostäder genom bindande avtal i förhållande till 
totala antalet bostäder i projektet, uttryckt i procent.

Förvaltningsfastigheter
Avser fastigheter med befintliga kassaflöden och utgörs av såväl 
kommersiella lokaler som bostäder.

Projektfastigheter
Avser fastigheter som innehas för projektutveckling.

Bostadsrättsföreningar
Bostadsrättsföreningarna konsolideras till den tidpunkt då 
huvuddelen av bostadsrättsinnehavarna tillträtt sina lägenheter 
och styrelsen därmed utse av boende medlemmarna. 

Intäkter från bostadsutveckling till bostadsrättsföreningar 
redovisas när slutkonden erhåller kontroll över bostaden vilket 
sker vid en tidpunkt i samband med tillträdet.

FINANSIELLA DEFINITIONER
Avkastning på eget kapital, %
Resultat efter skatt (rullande 12 månader) i relation till genom-
snittligt eget kapital.

Balansomslutning
Summan av alla tillgångar respektive summan av alla skulder och 
eget kapital.

Genomsnittlig kapitalbindningstid 
Genomsnittlig kvarstående löptid fram till slutförfall av samtliga 
krediter i skuldportföljen.

Intresseföretag
Samarbetsform med flera ägare där koncernen innehar minst 20 
och högst 50 procent av rösterna.

Joint ventures
Samarbetsform med flera ägare som har gemensamt bestämmande- 
inflytande.

Projektmarginal
Beräknad projektvinst i förhållande till de totala intäkterna.

Soliditet, %
Eget kapital i relation till balansomslutning vid periodens utgång.

AKTIERELATERADE NYCKELTAL
Resultat per stamaktie, kronor
Resultat i relation till genomsnittligt antal stamaktier efter 
utdelning till preferensaktieägarna. 

BTA Betalda Tecknade Aktier, Antal
Betalda Tecknade Aktier, aktier där likviden inkommit till Bola-
get som betalning i nyemission, men där akterina ännu inte är 
registrerade.

Oscar Properties presenterar vissa finansiella mått som inte  definieras av IFRS, så kallade alternativa nyckeltal. 
Bolaget anser att dessa mått ger värdefull kompletterande information till investerare och bolagets ledning då 
de möjliggör utvärdering av trender och bolagets prestation. Eftersom inte alla bolag  beräknar finansiella mått 
på samma sätt, är dessa inte alltid  jämförbara mått som används av andra företag. Dessa finansiella mått ska 
därför inte ses som en ersättning för mått som definieras enligt IFRS.

Bolaget definierar nyckeltalen enligt nedan. Definitionerna är oförändrade mot tidigare perioder.
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Övrig information

NÄRSTÅENDETRANSAKTIONER 
Oscar Properties relationer med närstående framgår av Not 33 i 
Oscar Properties årsredovisning för 2019. Ett hyreskontrakt upp-
rättades mellan Oscar Properties Förvaltning AB och ett bolag 
kopplat till Oscar Engelberts fru, Giovanna Engelbert. Den min-
dre lokalen som hyrdes ut angränsar till Oscar Properties huvud-
kontor på Linnegatan 2 i Stockholm. Ytan hyrdes ut på samma 
villkor som Oscar Properties hyr av Humlegården för. Hyresavta-
let upprättades i april 2020 och upphörde i augusti 2020. 

  

Stockholm den 19 februari 2021
 

Peter Norman      Ulf Nilsson
Styrelseordförande Ledamot

Therese Agerberth           Oscar Engelbert 
Ledamot     Ledamot, Vd

RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER  
Oscar Properties är genom sin verksamhet exponerad för risker 
och osäkerhetsfaktorer. Information om koncernens risker och 
osäkerhetsfaktorer återfinns på sidorna 55-58 i årsredovisningen 
för 2019. Den beskrivningen är fortsatt relevant.

GRANSKNING AV BOKSLUTSKOMMUNIKÉN
Bokslutskommunikén har ej varit föremål för revisorernas gransk-
ning.

STYRELSENS INTYGANDE
Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av moderbolagets och koncernens verk-
samhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår i kon-
cernen står inför.
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Informationen i denna delårsrapport är sådan som Oscar Properties  Holding AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappers marknaden och EU:s 
marknadsmissbruksförordning. Informationen  lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 februari 2021, kl 08.30.

FINANSIELL KALENDER
Årsredovisning 2020 31 mars 2021
Årsstämma 2021 18 maj 2021
Delårsrapport januari-mars 2021  28 maj 2021
Delårsrapport januari-juni 2021 16 juli 2021
Delårsrapport januari-september 2021 11 november 2021
Bokslutskommuniké 2021 23 februari 2022

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION,  
VÄNLIGEN KONTAKTA:
Per-Axel Sundström, CFO
e-post: per-axel.sundstrom@oscarproperties.se

OSCAR PROPERTIES HOLDING AB (PUBL)  
Linnégatan 2,  
Box 5123,  
102 43 Stockholm  
E-post: info@oscarproperties.se  
Tel: +46 (8) 510 607 70 
Org.nr. 556870-4521
www.oscarproperties.se






