
	
	

 

Pressmeddelande  
 
Stockholm 31 juli 2020 
 
 
Ökat antal aktier och röster i Genova Property Group  
 
Antalet stamaktier och röster i Genova Property Group AB (publ) (”Genova”) har ökat till följd av de 
nyemissioner av sammanlagt 8 855 000 stamaktier som genomfördes i samband med upptagandet till 
handel av bolagets stamaktier på Nasdaq Stockholm den 30 juni 2020. 
 
Per den 31 juli 2020 uppgår därmed det totala antalet aktier och röster i Genova till 43 576 966 aktier 
och 39 976 966 röster. Det totala antalet aktier består av 39 576 966 stamaktier, berättigade till en (1) 
röst vardera, och 4 000 000 preferensaktier, berättigade till en tiondels (1/10) röst vardera.  
 
För ytterligare information, vänligen kontakta: 
VD, Michael Moschewitz, telefon 070-713 69 39, michael.moschewitz@genova.se  
 
 
Denna information är sådan information som Genova Property Group AB (publ) är skyldigt att 
offentliggöra enligt lag (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, 
genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 juli 2020 kl. 10.15 CEST. 
 
 
Genova Property Group – Smålandsgatan 12 – 111 46 Stockholm – www.genova.se 
 

Om Genova 
Genova grundades 2006 och är ett personligt fastighetsbolag som äger, förvaltar och utvecklar fastigheter 
långsiktigt, hållbart och med stort engagemang. Bolaget är inriktat på kommersiella lokaler, 
samhällsfastigheter och bostäder i Storstockholm och Uppsalaregionen. Affärsidén är att kombinera stabila 
kassaflöden från förvaltningsportföljen med kostnadseffektiv projektutveckling av främst hyresbostäder och 
samhällsfastigheter för egen långsiktig förvaltning. 
 
Den 31 mars 2020 bestod Genovas fastighetsportfölj av 44 förvaltningsfastigheter med ett fastighetsvärde 
om totalt 4 097,5 Mkr, en uthyrbar yta om totalt 173 540 kvm och ett totalt årligt hyresvärde om 231 
Mkr. Förvaltningsfastigheterna är uppdelade i kategorierna kommersiella fastigheter och 
samhällsfastigheter. Kommersiella fastigheter utgör 63 procent av det totala fastighetsvärdet, 71 procent 
av den totala uthyrbara ytan och 61 procent av det totala årliga hyresvärdet. Samhällsfastigheter utgör 37 
procent av det totala fastighetsvärdet, 29 procent av den totala uthyrbara ytan och 39 procent av det 
totala årliga hyresvärdet. Den 31 mars 2020 omfattade Genovas projektportfölj 344 126 kvm uthyrbar 
yta, varav 70 procent utgörs av hyresbostäder och samhällsfastigheter, som Genova avser utveckla för 
egen långsiktig förvaltning, och 30 procent av bostadsrätter och kommersiella fastigheter. 87 procent av 
byggrätterna återfinns i Storstockholm och Uppsalaregionen. Den 31 mars 2020 hade Genova 473 
bostäder, varav 35 hotellrum, i pågående byggnation. Geografiskt är Genovas fastighetsportfölj 
koncentrerad till främst Storstockholm och Uppsalaregionen. 62 procent av det totala fastighetsvärdet, 59 
procent av den totala uthyrbara ytan samt 57 procent av det totala årliga hyresvärdet utgörs av fastigheter 
i Storstockholm och 30 procent av det totala fastighetsvärdet, 28 procent av den totala uthyrbara ytan 
samt 32 procent av det totala årliga hyresvärdet utgörs av fastigheter i Uppsalaregionen. Därutöver utgörs 
8 procent av det totala fastighetsvärdet, 13 procent av den totala uthyrbara ytan samt 11 procent av det 
totala årliga hyresvärdet av fastigheter på andra platser. 
 
Genovas preferensaktier och stamaktier är sedan den 12 respektive 30 juni 2020 upptagna till handel på 
Nasdaq Stockholm. 


