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Diös Fastigheters  
delårsrapport jan-sep 2020 
Med ödmjukhet för rådande situation kan vi konstatera att vår handlingskraft har varit 

avgörande för att tredje kvartalets resultat är så starkt. Vår nettouthyrning om 42 mkr för 

perioden, och 13 mkr för kvartalet, är en bra temperaturmätare på våra aktiviteter och vår 

stabila marknad. Efterfrågan på kontor i attraktiva lägen är fortsatt stor, likväl som för 

bostäder, och vi ser goda möjligheter att ta en starkare position och göra fler lönsamma 

affärer i dessa segment. 

• Intäkterna ökade med 1 procent och uppgick till 1 406 mkr (1 386) 

• Förvaltningsresultatet ökade med 1 procent och uppgick till 729 mkr (721) 

• Orealiserade värdeförändringar på fastigheter uppgick till -131 mkr (256) och på derivat till 2 mkr (1) 

• Resultat efter skatt uppgick till 475 mkr (792) 

• Resultat per aktie uppgick till 3,55 kr (5,83) 

 
– Pandemin lämnar ingen oberörd. Trender snabbas på och nya trender skapas och där gäller det att med 

effektivitet och mod navigera mot uppsatta mål. Vi levererar ett starkt resultat i tredje kvartalet och en 

positiv nettouthyrning. När vi blickar framåt ser vi många möjligheter att skapa långsiktiga värden för våra 

städer, våra hyresgäster och våra aktieägare, säger Knut Rost, vd.  

För ytterligare information kontakta gärna: 

Knut Rost, vd, Diös 

Telefon: 010-470 95 01 

E-post: knut.rost@dios.se 

Rolf Larsson, CFO, Diös 

Telefon: 010-470 95 03 

E-post: rolf.larsson@dios.se  

Denna information är sådan information som Diös Fastigheter AB (publ) är skyldigt att offentliggöra 

enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons 

försorg, för offentliggörande den 23 oktober 2020 kl. 07:00 CEST. 
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