
	
	

 

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I USA, 
AUSTRALIEN, KANADA ELLER JAPAN ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN AV DETTA 
PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG. 

 
Pressmeddelande  
 
Stockholm 5 juni 2020 
 
 
Genova Property Group offentliggör prospekt i samband med listbyte 
till Nasdaq Stockholm 
 
Genova Property Group AB (publ) (”Genova” eller ”Bolaget”) meddelade den 4 juni 
2020 att Nasdaq Stockholms bolagskommitté godkänt att Bolagets preferensaktier 
upptas till handel på Nasdaq Stockholm. Det prospekt som upprättats i samband med 
listbytet har idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen och kommer att 
finnas tillgängligt på Genovas hemsida, www.genova.se.  
 
Genovas tidigare kommunicerade ambition är att notera Bolagets stamaktier på Nasdaq Stockholm 
under 2020. Mot bakgrund av Covid-19 och marknadssituationen under våren 2020 har Genova 
beslutat att bereda vägen med ett listbyte av Bolagets preferensaktier från Nasdaq First North Premier 
Growth Market till huvudlistan på Nasdaq Stockholm. Genova och dess huvudägare avser dock 
genomföra en notering av Bolagets stamaktier på Nasdaq Stockholm så snart Genova bedömer att det 
finns goda marknadsförutsättningar för det. Sådana förutsättningar bedöms kunna föreligga både i 
närtid eller senare under 2020. En notering av Bolagets stamaktier förutsätter en ägarspridning som 
huvudsakligen avses ske genom nyemission av stamaktier. 
 
Genovas preferensaktier kommer att handlas under kortnamnet GPG PREF och ISIN-kod 
SE0007526132. Det sker inget erbjudande om att teckna eller på annat sätt förvärva aktier i samband 
med listbytet. Aktieägare i Genova behöver inte vidta några åtgärder. Första handelsdag på Nasdaq 
Stockholms huvudlista är planerad till fredag den 12 juni 2020 och sista handelsdag på Nasdaq First 
North Premier Growth Market är planerad till torsdag den 11 juni 2020. 
 
 
För ytterligare information, vänligen kontakta: 
VD, Michael Moschewitz, telefon 070-713 69 39, michael.moschewitz@genova.se 
 
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 juni 
2020 kl. 14.30 CET. 
 
OM GENOVA 
 
Genova Property Group AB (publ) är ett modernt och personligt fastighetsbolag som äger, förvaltar och 
utvecklar fastigheter med fokus på Storstockholm och Uppsala. Per den 31 mars 2020 ägde Bolaget 
fastigheter till ett värde om cirka 4,9 miljarder kronor med en uthyrbar yta om cirka 174 000 kvm samt 
innehade cirka 5 500 byggrätter.  
 
Bolagets preferensaktier är noterade på First North Premier Growth Market och Avanza Bank är Bolagets 
Certified Adviser. 
 
E-post – ca@avanza.se 
Telefon – 08-409 421 20 
 
 
Genova Property Group – Smålandsgatan 12 – 111 46 Stockholm – www.genova.se 
 

 



	
	

 

Viktig information 

Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, sälja, 
teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Genova. 

Kopior av detta pressmeddelande kommer inte att framställas och får inte distribueras eller sändas till 
USA, Australien, Kanada, Japan eller någon annan jurisdiktion där sådan distribution skulle vara 
olaglig eller kräva registrering eller andra åtgärder. 

I en medlemsstat inom Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet (”EES”), annan än Sverige, som har 
implementerat direktiv 2003/71/EU i dess nuvarande lydelse (tillsammans med eventuella 
implementeringsåtgärder i medlemsstaten, ”Prospektdirektivet”), riktar sig detta pressmeddelande endast 
till investerare i sådan EES-medlemsstat som uppfyller kriterierna för undantag från skyldighet att 
upprätta prospekt, inbegripet kvalificerade investerade, på det sätt som avses i Prospektdirektivet, såsom 
implementerat i varje sådan medlemsstat. 

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att sälja eller förvärva värdepapper i USA. Inga aktier 
eller andra värdepapper i Bolaget har registrerats eller kommer att registreras enligt den vid var tid 
gällande U.S. Securities Act av 1933 (”Securities Act”), eller hos någon annan regulatorisk myndighet 
för värdepapper i någon stat eller jurisdiktion i USA och inga aktier eller andra värdepapper i Bolaget 
får erbjudas, säljas, återförsäljas, överlåtas, levereras eller distribueras, direkt eller indirekt, till eller 
inom USA. Inga erbjudanden avseende aktier eller andra värdepapper i Bolaget genomförs i USA. Det 
finns heller inga planer på att registrera aktier eller andra värdepapper i Bolaget, eller genomförande 
ett erbjudande av sådana aktier eller andra värdepapper, i USA. 

De värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande har vidare inte registrerats och kommer inte att 
registreras enligt någon tillämplig värdepapperslagstiftning i Australien, Kanada eller Japan och får, 
med vissa undantag, inte erbjudas eller säljas till eller inom, eller för en persons räkning eller till förmån 
för en person som är folkbokförd eller befinner sig i Australien, Kanada eller Japan. Det kommer inte 
lämnas något erbjudande till allmänheten i Australien, Kanada eller Japan att förvärva de värdepapper 
som omnämns i detta pressmeddelande. 

Detta pressmeddelande, och annat material avseende de värdepapper som omnämns här, distribueras 
och riktar sig enbart till (i) personer som befinner sig utanför Storbritannien eller (ii) professionella 
investerare som omfattas av artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 
(Financial Promotion) Order 2005 (”Föreskriften”) eller (iii) bolag med hög nettoförmögenhet och andra 
personer som detta pressmeddelande lagligen kan riktas till, vilka omfattas av Artikel 49(2)(a)-(d) i 
Föreskriften (alla sådana personer i (i), (ii) och (iii) ovan benämns gemensamt ”relevanta personer”). 
Värdepapperna är endast tillgängliga för, och varje inbjudan till, erbjudande eller avtal om att teckna, 
köpa eller på annat sätt förvärva de värdepapper som omnämns här ges endast till, relevanta personer. 
Personer som inte är relevanta personer ska inte agera på eller förlita sig på detta pressmeddelande 
eller någon del av dess innehåll. 

 


