
 

 

 

Pressmeddelande 
Östersund 2016-09-20 

Diös Fastigheter äger och utvecklar både kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter på prioriterade tillväxtorter. Med ett 
marknadsvärde om 13,2 mdkr, ett bestånd om 313 fastigheter och en uthyrningsbar yta om 1 351 tkvm, är visionen att vara den 
mest aktiva och efterfrågade fastighetsägaren på vår marknad, som sträcker sig från Borlänge till Luleå med huvudkontor i 
Östersund. Bolaget har sedan starten 2005 haft en kontinuerlig värdetillväxt i fastighetsportföljen och aktien är noterad på Nasdaq 
OMX Stockholm, Mid Cap. Läs mer om Diös på www.dios.se.  

Diös förvärvar handelsfastighet i Åre 

Diös Fastigheter förvärvar handelsfastigheten Åre Mörviken 2:91. Fastigheten är fullt uthyrd, 
omfattar cirka 2 350 kvm och är belägen vid Åre strand. Det underliggande fastighetsvärdet 
uppgår till cirka 36 mkr och tillträde sker i slutet av december 2016. Säljare är Coop Nord 
Ekonomisk förening. 
 

Fastigheten är fullt uthyrd till Coop Konsum, Systembolaget och Apoteksgruppen. Det årliga hyresvärdet  

uppskattas till cirka 4 mkr. Affären sker i bolagsform och betalning sker kontant vid tillträde.  

- Åre Mörviken kompletterar vårt bestånd i Åre på ett bra sätt. Genom förvärvet kan vi ta ett större 

grepp för att kunna utveckla handeln och fastigheterna i området, säger Lars-Göran Dahl, Chef 

Affärsutveckling på Diös. 

 

- Vi är glada över att kunna genomföra den här affären med Diös Fastigheter och låta dem ta ett 

helhetsgrepp på hela handelsområdet. Vi kan butiksdrift, Diös kan fastigheter. Vi tror att det här 

kommer att bli en god affär för båda parter som är gynnsam både för vår butik och för andra 

företag, säger Lars Carlstedt, fastighetschef Coop Nord. 

 

För ytterligare information vänligen kontakta:  

Lars-Göran Dahl, Chef Affärsutveckling Diös Fastigheter 

Telefon: 010-470 95 04 

E-post: lars-goran.dahl@dios.se 

Lars Carlstedt, fastighetschef, Coop Nord 

Telefon: 070-261 46 29 

E-post: lars.carlstedt@coopnord.se 

 
 
Denna information är offentliggjord av Diös Fastigheter AB (publ) enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag 
om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl. 13:00 den 20 september 2016. 
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