
   

PRESSMEDDELANDE  Göteborg, den 16 januari 2020, kl. 07.30 CET 

 
Serneke har nått överenskommelse om försäljning av 
majoritetsandel av Karlatornet till Oaktree 
 
Serneke har nått en överenskommelse med Oaktree Capital Management (”Oaktree”) 
gällande försäljning av 80 procent av Karlatornet, i stadsdelen Karlastaden på Lindholmen i 
Göteborg. Serneke förblir delägare i Karlatornet och fortsätter som huvudentreprenör för 
byggnationen av Nordens högsta byggnad. 
 
– Detta avtal är naturligtvis en enorm milstolpe i den fortsatta utvecklingen av Karlastaden och för 
hela Serneke. Det är något vi jobbat extremt hårt och länge för att genomföra. Vi är väldigt glada 
att vi har en överenskommelse på plats som, när den genomförs, innebär en robust 
finansieringslösning och ett högkvalitativt genomförande av Karlatornet, säger Ola Serneke, VD för 
Serneke Group. 
 
Oaktree och Serneke kommer enligt överenskommelsen att tillsammans äga och utveckla 
Karlatornet till en unik destination i Göteborg, innehållande omkring 95 000 kvadratmeter och 
drygt 600 lägenheter, ett Clarion-hotell med 300 rum, drygt 8 000 kvadratmeter kontor- och 
handelsytor samt en utsiktsplats. Det totala projektvärdet uppskattas överstiga 6 miljarder kronor. 
 
Oaktree är ett internationellt investeringsbolag med verksamhet i 14 länder världen över och 
huvudkontor i Los Angeles. Oaktree har stor erfarenhet av att utveckla högklassiga 
fastighetsprojekt och ett totalt förvaltat kapital om cirka 120 miljarder dollar. 
 
Serneke fortsätter som huvudentreprenör i projektet och ingår avtal om totalentreprenad med 
ordervärde på drygt 3 miljarder kronor, vilket kommer att inkluderas i Sernekes orderingång i det 
kvartal affären slutförs. Transaktionen förväntas ha positiv effekt på rörelseresultatet samt 
generera positivt kassaflöde. 

 
Affären slutförs när bankfinansiering och transaktionsdokumentation är på plats samt sedvanliga 
villkor är uppfyllda, vilket förväntas ske under första månaderna av 2020. Serneke och Oaktree har 
enats om finansieringsvillkor med en internationell bank angående den bankfinansiering som 
kommer att säkra samtliga medel som krävs för att färdigställa projektet.  

 
Efter affären kommer Serneke att kvarstå som ensam ägare till övriga byggrätter i Karlastaden, 
bestående av cirka 150 000 kvadratmeter utvecklingsbar yta för blandad bebyggelse uppdelad i 
sju kvarter. Serneke kommer nu att undersöka möjligheterna att fullfölja utvecklingen för resten av 
stadsdelen, vilket bland annat innebär intensifierade dialoger med potentiella investerare. 
 
Pangea Property Partners och Setterwalls Advokatbyrå agerar rådgivare åt Serneke i affären. 
 
 

  



   

För mer information, kontakta: 
 

Michael Berglin, Vice VD Serneke Group AB 
Tel: +46 31 712 97 39 
Michael.berglin@serneke.se 
 
Robin Gerum, Affärsutvecklingschef Serneke Group AB 
Tel: +46 70 566 76 00 
robin.gerum@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 16 januari 2020, kl. 07.30 CET. 
 

 
Serneke är en snabbt växande koncern verksam inom entreprenad och projektutveckling. Koncernen grundades 2002 och 
har idag intäkter omkring 7 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. Bolagets verksamhet är rikstäckande och organiserad i fem 
regioner, Syd, Väst, Öst, Mitt och Norr. Serneke har sitt huvudkontor i Göteborg och kontor i Stockholm, Malmö, Alingsås, 
Borås, Eskilstuna, Halmstad, Helsingborg, Jönköping, Karlstad, Luleå, Skövde, Strömstad, Trollhättan, Uppsala, Varberg, 
Växjö och Örebro.  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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