
   

PRESSMEDDELANDE                                           Göteborg, den 18 december 2019, kl 15.30 CET 

 
Serneke säljer hyresrättsportfölj till Trenum 

 
Serneke har tecknat avtal med Trenum AB kring försäljning av en hyresrättsportfölj 
omfattande cirka 875 lägenheter. Affären har ett totalt värde på cirka 1,8 miljarder kronor. 
 
Fastighetsbolaget Trenum AB, samägt av Balder och Tredje AP-fonden, köper sammanlagt fem 
markområden med tillhörande bostadsprojekt i Borås, Göteborg, Trollhättan och Vänersborg. I 
avtalet ingår projektutveckling och entreprenaduppdrag för Serneke att uppföra totalt cirka 875 
bostäder på de aktuella fastigheterna. 
 
Bostadsprojekten baseras på Sernekes egenutvecklade koncepthus, som i korthet innebär en 
standardiserad och effektiviserad byggprocess, attraktiva planlösningar och hög boendekvalitet. 
 
– Det känns mycket bra att inleda ett strategiskt långsiktigt samarbete med ett bolag i Balder-
koncernen. Det här är en affär som vi arbetat fram under en längre tid och som, utöver att den 
knyter en ny stark allians, också innebär bra ordervolym för vår entreprenadverksamhet under en 
tid framöver. Detta är helt strategiskt rätt utifrån vår affärsidé om att utveckla, sälja och bygga 
fastigheter, säger Ola Serneke, VD och koncernchef för Serneke Group. 
 
– Trenum fokuserar på att bygga och förvärva nyproducerade hyresrätter. Affären med Serneke 
passar väl in i den strategin då Serneke, med sina koncepthus, har utvecklat en produkt som 
uppfyller hyresrättens krav på yteffektivitet utan att ge avkall på arkitektur och kvalitet, säger 
Marcus Hansson, VD på Trenum. 
 
Produktionsstart för de första projekten är beräknad till första kvartalet 2020 och under 2023 
beräknas samtliga lägenheter stå klara. Ordervolymerna för de olika entreprenaduppdragen 
orderbokförs löpande under motsvarande period, i takt med produktionsstarter. 
 
Totalt har affären ett underliggande fastighetsvärde på cirka 1,8 miljarder kronor, inklusive 
investeringsbidrag. Transaktionen har en positiv likviditetseffekt i det fjärde kvartalet på cirka 95 
miljoner kronor samt en positiv initial resultatpåverkan om cirka 60 miljoner kronor. 
 
 
För mer information, kontakta: 

 
Patrik Lindström, VD Serneke Projektutveckling AB 
Tel: +46 31 712 97 42 
patrik.lindstrom@serneke.se  
 
Johan Live, pressansvarig Serneke Group AB 
Tel: +46 76 868 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 18 december 2019, kl. 15.30 CET. 
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Serneke är en snabbt växande koncern verksam inom bygg, anläggning, projektutveckling och fastighetsförvaltning . 
Koncernen grundades 2002 och har idag intäkter omkring 6,5 miljarder kronor och cirka 1 200 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, Eskilstuna, Halmstad, Helsingborg, Jönköping , 
Karlstad, Luleå, Skövde, Strömstad, Trollhättan, Uppsala, Varberg och Växjö.  Bolagets B-aktie (SRNKE) är noterad på Nasdaq 
Stockholm sedan november 2016. 
 
Mer information om Serneke Group AB finns på www.serneke.se 
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