
 

 

 

Pressmeddelande 
Östersund 2018-07-06 

Diös Fastigheter äger och utvecklar både kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter i prioriterade tillväxtstäder. Med ett 
marknadsvärde om cirka 20,1 mdkr, ett bestånd om 338 fastigheter och en uthyrningsbar yta om 1 537 tkvm, är visionen att vara 
den mest aktiva och efterfrågade fastighetsägaren på vår marknad. Marknaden 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 
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Diös Fastigheters delårsrapport jan-juni 2018 

Förvaltningsresultatet fortsätter att stärkas genom ökade hyresintäkter och effektiv förvaltning. 

Den ekonomiska uthyrningsgraden uppgår till 91 procent för perioden och belåningsgraden 

förbättras till 55,8 procent. Fastighetsvärdet överstiger nu 20 mdr. 

• Hyresintäkterna ökade med 7 procent och uppgick till 887 mkr (832) 

• Förvaltningsresultatet ökade med 4,5 procent och uppgick till 421 mkr (403) 

• Orealiserade värdeförändringar på fastigheter uppgick till 227 mkr (302) och på derivat till 12 mkr (14) 

• Resultat efter skatt uppgick till 587 mkr (581) 

• Resultat per aktie uppgick till 4,34 kr (4,46) 

 
– Vi är helt övertygade om att platsen är nyckeln. För oss som fastighetsägare med stark närvaro i 

stadskärnan handlar det om att skapa nya miljöer för konsumtion som i en allt högre frekvens kan 

förändras. Vårt starka kassaflöde tillsammans med vår unika position, genom våra centrala fastigheter, ger 

oss de bästa förutsättningarna för att skapa attraktiva platser för fortsatt tillväxt., säger Knut Rost, vd.  

För ytterligare information kontakta gärna: 

Knut Rost, vd Diös Fastigheter 

Telefon: 010-470 95 01 

E-post: knut.rost@dios.se 

Rolf Larsson, CFO Diös Fastigheter 

Telefon: 010-470 95 03 

E-post: rolf.larsson@dios.se  

Denna information är sådan information som Diös Fastigheter AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 

marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons 

försorg, för offentliggörande den 6 juli 2018 kl. 07:00 CEST. 
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