Gefion Group udvider ejerkredsen

Fem medarbejdere er blevet medejere af Gefion Group og er således nu partnere i
det 8 år gamle ejendomsudviklingsselskab. Udvidelsen af Gefion Groups
partnergruppe er en naturlig udvikling af virksomheden, og de fem nye partnere skal
være med til at fortsætte den vækst, som Gefion Group har skabt gennem attraktive
udviklingsprojekter.
Fem nye partnere
For første gang siden Gefion Groups etablering i 2013 udvides ejerkredsen nu med 5
nye partnere. De nye partnere er COO Carsten Lygum, CFO Jens Rytter, chefjurist
Jacob Kruse Rasmussen, teknisk direktør Martin Schjørring og senior
projektudviklingschef Bjørn Opstrup Laursen.
”Gefion Group har siden vores etablering gennemgået en kæmpe
udvikling, hvor vi har bevist, at vi kan løfte store og komplicerede
udviklingsprojekter. Vi har i dag en velfungerende og dokumenteret
platform til at håndtere alle typer af udviklingsprojekter, men med fortsat
fokus på boliger. Samtidig har vi sikret en god pipeline af nye
udviklingssager, så der er masser af nye spændende projekter at arbejde
på i de kommende år. Derfor synes vi, at timingen er god for at udvide
ejerkredsen i Gefion Group. Vi har fokus på at fortsætte den positive
udvikling af virksomheden sammen med resten af organisationen. Det er
afgørende for Gefion Groups fortsatte vækst at kunne tiltrække og
fastholde de rette kompetencer, hvilket udvidelsen med vores fem nye
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partnere også skal ses i lyset af” forklarer Thomas Færch, adm. direktør,
Gefion Group.
Et stærkt team
De fem nye partnere repræsenterer hver deres fagområde indenfor projektudvikling,
og har gennem de seneste år stået i spidsen for flere af de store udviklingsprojekter,
som Gefion Group har udviklet, bygget, udlejet og solgt til både danske og
udenlandske investorer.
”Med den udvidede ejerkreds repræsenterer Gefion Groups ejere stærke
kompetencer gennem hele processen fra udvikling af et projekt, til det i
sidste ende bliver solgt til en investor. Med de fem nye partnere har vi et
stærkt eksekveringsteam, som allerede har bevist, at vi kan samarbejde
og ikke mindst løse komplekse udviklingssager. Vi deler de samme
visioner om kvalitetsbyggerier og bæredygtighed og har den samme lyst
til forandring og nye måder at gøre tingene på.” siger Thomas Færch
adm. direktør, Gefion Group.
Større projekter med årene
Gefion Group startede i 2013 med mindre udviklings- og konverteringsprojekter, og
hen over årene er projekterne blevet større. Gefion Group har netop afleveret et
større bolig- og erhvervsprojekt på 40.500 m2 beliggende langs Amager Strandvej. Et
andet stort udviklingsprojekt på Engvej ved Femøren Metrostation på i alt 23.200 m2
er blevet solgt i foråret, og de første lejere er allerede flyttet ind. Projektet bliver
færdigbygget i første halvår af 2022. Rødovre Port, et udviklingsprojekt på 37.500 m2
bestående af 9 ejendomme, heriblandt 3 tårne, er også godt på vej. Her er de første
lejere flyttet ind. Hele projektet forventes færdigbygget i løbet af 2023. Derudover er
Gefion Group ved at konvertere en kontorejendom til attraktive seniorboliger i
Albertslund.
Udover de aktuelle projekter er Gefion Group i færd med at udvikle på en attraktiv
pipeline bestående af større udviklingsprojekter både i og uden for København.
Pressekontakt Gefion Group:
Thomas Færch, adm. direktør, Gefion Group, twf@gefiongroup.com, tlf. 20201941

Gefion Group A/S
CVR-nr.: 37 04 25 60
Østergade 1, 2.
1100 København K
Tlf.: +45 70 23 20 20
www.gefiongroup.com
info@gefiongroup.com

