
 

  

 
 

 
Prioritet Finans satsar på Göteborgs nya idrottscentrum:  

Köper 50 procent i 800-miljonersprojektet  
Änglagården  
Nu ger sig Prioritet Finans in i fastighetsbranschen. Man gör det genom att gå in som  
50-procentig delägare i SEFA:s jätteprojekt Änglagården, ett projekt som värderas till  
över 800 miljoner.  
 
– Under senare år har jag lärt känna SEFA och dess grundare Ola Serneke. Han är en  
utpräglad entreprenör med stora visioner, säger Nils Wiberg, VD och huvudägare i  
Prioritet Finans-koncernen.   
– Både jag och Ola har en ambition att verka för Göteborg som stad och inte minst som  
idrottstad. Därför känns det helt naturligt för oss att gå in i denna unika  
sportanläggning som kommer ge möjligheten att skapa nya talanger och leda många 
ungdomar rätt i livet.    

 
Sveriges största multisportanläggning  
Änglagården kommer att bli Sveriges största multisportanläggning och planeras stå färdig 
sommaren 2015. Byggnadens volym på ca 45 000 m² kommer inrymma grundskola, 
idrottsgymnasium, fotbollsakademi, en skidanläggning inomhus, fullstor fotbollsplan, 
handbollsplaner, idrottsläkarmottagning, gym med sjukgymnaster, idrottsboende m.m.  
Anläggningen kommer att bli intressant för hela den svenska idrottsrörelsen.  
 

Idrotten är länken  
Både Prioritet Finans och SEFA jobbar strategiskt idag med några av Sveriges starkaste 
varumärken inom idrotten, bland annat IFK Göteborg.  
– Att få in Prioritet Finans som delägare känns personligen riktigt bra. Nils Wiberg är en stor  
affärsman som inte rubbar på sina värderingar om att utveckla idrotten och Göteborg.   
– Det ger ju dessutom en enorm ekonomisk stabilitet i projektet i och med Prioritets Finans 
affärsidé och starka finansiella situation. säger SEFA:s VD Ola Serneke.  

  
  
 
 
För ytterligare information kontakta:  
Nils Wiberg, VD Prioritet Group, 0706-26 79 72  
Ola Serneke, VD SEFA, 0706-24 39 90 

 
 



 

  

 
 

 
 
OM PRIORITET FINANS 
Prioritet Finans-koncernen – som grundades år 1981 och som består bland annat av 
Prioritet Finans och Prioritet Inkasso – förser företag i Sverige med rörelsekapital 
samtidigt som man skyddar dem mot kreditförluster. Koncernen är störst i Sverige på 
fakturaköp och är bankoberoende med ett eget kapital på mer än 1,3 miljarder. Varje 
år väljer ca 5.000 företag att sälja sina fakturor till Prioritet Finans-koncernen 
motsvarande ett värde på ca 6 miljarder. 
 
OM SEFA 
SEFA är en koncern inom bygg, anläggning, fastighetutveckling och industri. Bolaget 
startades 2002 och är redan en av Sveriges största byggkoncerner.   
SEFA har bred förankring i Västsverige med huvudkontor i Göteborg samt lokalkontor i 
Strömstad, Trollhättan, Alingsås, Borås, Varberg, Halmstad och Malmö.  
Uppdragsgivare är i första hand kommuner samt kommunala och statliga bolag. 
Dessutom har företaget många uppdrag för industri- och handelsföretag, 
fastighetsbolag och större byggbolag. 
Under 2012 omsatte SEFA ca 1,2 miljarder kronor. 
 
 
 

 
 


