
   

PRESSMEDDELANDE                                    Göteborg, den 13 juni 2018 kl. 08.30 CET 

 
Serneke rekryterar chefsjurist 
 
Daniel Modéus blir ny chefsjurist på Serneke Group.  Han kommer att leda en ny legal 
enhet i företagets stabsfunktion och ingå i ledningsgruppen.  
 
– I takt med att koncernen växer är det också naturligt att vi förstärker med spetskompetens inom 
områden som är strategiskt viktiga för oss, där kommer Daniel med sin långa branscherfarenhet 
att bli ett viktigt tillskott. Jag är särskilt tilltalad av Daniels syn på att juridiken ska vara proaktiv och 
en möjliggörare hellre än konfrontativ och sätta käppar i hjulet. Den inställningen ligger väl i linje 
med våra värderingar och hur vi långsiktigt vill bygga goda relationer med våra kunder, säger 
Michael Berglin, vice VD för Serneke Group. 
 
Daniel Modéus är 48 år och har en jur. kand. från Lunds universitet. Han har bland annat 
erfarenhet från Foyen advokatfirma och Stockholms Byggmästareförening där han verkat som 
entreprenadjurist. Sedan 2012 har Daniel varit verksam som advokat i eget bolag med 
specialisering inom entreprenadrätt. 
 
– Jag ser mycket fram emot att få börja hos Serneke som jag ser som en väldigt dynamisk aktör 
med stor framåtanda. Jag hoppas kunna utveckla juridikfunktionen ytterligare och vara ett stöd i 
bolagets fortsatta expansion, säger Daniel Modéus. 
 
Daniel Modéus tillträder sin tjänst hos Serneke Group den 15 oktober 2018. 
 
 
För mer information, kontakta: 

 
Michael Berglin, vice VD Serneke Group 
Tel: +46 31 712 97 39 
michael.berglin@serneke.se  
 
Johan Live, Pressansvarig Serneke Group 
Tel: +46 768 68 11 37 
johan.live@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 13 juni 2018 kl. 08.30 CET. 
 

 
Serneke är en snabbt växande koncern verksam inom bygg, anläggning, projektutveckling och fastighetsförvaltning. 
Koncernen grundades 2002 och har idag intäkter omkring 6 miljarder kronor och över 1 000 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, Alingsås, Borås, Halmstad, Helsingborg, Jönköping, Skövde, 
Strömstad, Trollhättan, Uppsala, Varberg och Växjö. Bolagets B-aktie (SRNKE) är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 
november 2016. 
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Mer information om Serneke Group AB finns på www.serneke.group  

http://www.serneke.group/

