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Midstar Hotels förvärvar Quality Airport Hotel Dan 
 

 

Midstar förvärvar bolaget D.H. Holding AS som är ägare till både fastighet och driftbolaget för Quality 

Airport Hotel Dan. Säljare är European Properties AS. 

 

Hotellet som öppnade 1963 som Köpenhamns största hotell är beläget 5 min gångväg från Köpenhamns flygplats, 

Kastrup. Hotellet ägs och drivs av samma koncern och har ett franchiseavtal med Nordic Choice Hotels AS. Hotellet 

har 240 rum, konferensrum, restaurant, bar, och gym.  

 

– Vi är oerhört glada över att med detta förvärv komma in i Danmark och den enormt starka hotellmarknaden i 

Köpenhamn. Det är både spännande och roligt att även överta driften av hotellet och få fortsätta renovera och utveckla 

hotellet vidare säger Marc Henriksen, CIO på Midstar. 

 

Rådgivare för affären har varit Plesner Advokatpartnerselskab, Ramböll, KPMG, Sadolin & Albæk samt Nordic Hotel 

Consulting. 

 
 

 

 
För kommentarer och ytterligare upplysningar, vänligen kontakta: 

Peter Tengström, VD Midstar, telefon +46 703-00 38 20, email: peter.tengstrom@midstar.se 

 

Mer information om Midstar finns på www.midstar.se 

 

Om Midstar Hotels AB  

Midstar Hotels AB bildades i april 2015 av Midstar AB tillsammans med Alecta, Kåpan, PRI Pensionsgaranti och Riksbankens 

Jubileumsfond. Idag äger Midstar Hotels 16 hotell med sammanlagt 2 143 rum fördelat på 1 hotell i Danmark, 4 hotell i Norge och 11 

hotell i Sverige. 

 

Om Midstar AB 

Midstar är en asset manager inriktad på investeringar i hotell. Bolaget bildades i januari 2008 och investerar i befintliga hotell i 

Norden. Bolagets affärsidé är att ”skapa bättre hotell” genom att långsiktigt förvärva, förvalta och aktivt utveckla hotellfastigheter i 

Norden. Ledningen för Midstar består av verkställande direktör Peter Tengström, finansdirektör Ola Stendebakken samt 

investeringschef Marc Henriksen. Ledningen har gemensamt över 60 år av erfarenhet i hotell- och fastighetsbranschen. Alltifrån 

transaktioner, finansiering och projektledning till affärsutveckling, hotelldrift och hotellvarumärkesutveckling inom bolag såsom Aareal 

Bank, Rezidor, ADIA, Pandox, HVS, IHG, Host Hoteleiendom AS, mfl.  

 


