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PRESSMEDDELANDE                                             Göteborg, den 7 april 2017, 11:00 (CET) 

CFO lämnar Serneke Group AB 
 
Serneke Group AB (publ) meddelar idag att Camilla Heyman har beslutat lämna sin tjänst 
som CFO. Camilla Heyman ingår i koncernledningen i Serneke. Hon kommer att ha kvar sina 
ansvarsområden som CFO hos Serneke tills hon lämnar sin post i september 2017.  

 
– Camilla har varit starkt bidragande till att förstärka bolagets ekonomistyrning med väl 
fungerande processer inom framförallt redovisning, uppföljning och rapportering. Camilla har 
även gjort en betydande insats inför och under bolagets börsnotering 2016. Jag vill uttrycka min 
tacksamhet och stora uppskattning till Camilla för hennes insatser och det avtryck hon gjort i 
bolaget samtidigt som jag självklart önskar henne lycka till med framtida utmaningar, säger Ola 
Serneke, VD och koncernchef. 
 
Bolaget inleder nu rekryteringen av en CFO med kapacitet att vara med och utveckla bolaget mot 
ytterligare fokus inom områdena finans och kapitalmarknad vilket ses som ett naturligt nästa steg 
i koncernens utveckling mot fortsatt lönsam tillväxt. 
 

 
 
För mer information, kontakta: 
Anders Antonsson, Investerarrelationer  
Tel: 0709 994 970 
anders.antonsson@serneke.se  
 
Tomas Järund, Kommunikationschef 
Tel: 0704 455 087 
tomas.jarund@serneke.se  

 
 

 

Denna information är sådan information som Serneke är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons 
försorg, för offentliggörande den 7 april 2017, kl. 11:00 (CET). 
 

 
Serneke är en snabbt växande koncern verksam inom bygg, anläggning, projektutveckling och fastighetsförvaltning. 
Koncernen grundades 2002 och har idag intäkter på närmare 4 miljarder kronor och omkring 890 anställda. Genom att 
tänka nytt driver Bolaget utvecklingen och skapar effektivare och mer innovativa lösningar för ett ansvarsfullt byggande. 
Bolaget bygger och utvecklar bostäder, kommersiella fastigheter, industrilokaler, offentliga byggnader, vägar och 
anläggningar samt övrig infrastruktur. Bolagets kunder utgörs av offentliga och kommersiella beställare och verksamheten 
är fokuserad kring de tre storstadsregionerna Göteborg (Region Väst), Stockholm (Region Öst) och Malmö (Region Syd). 
Serneke har sitt huvudkontor i Göteborg och kontor i Stockholm, Malmö, Helsingborg, Borås, Halmstad, Strömstad, 
Trollhättan, Varberg och Alingsås. Bolagets B-aktie (SRNKE) är noterad på Nasdaq Stockholm sedan november 2016. 
 
Mer information om Serneke finns på www.serneke.group  
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