
   

PRESSMEDDELANDE                 Göteborg, den 29 januari 2021 

 
Ola Serneke bekräftar deltagande i diskussionsforum 

 
Med anledning av artiklar i Göteborgs-Posten och övrig media bekräftar Ola Serneke att 
han deltagit i diskussioner på Placeras börsforum under pseudonym. 
 
– Alla som känner mig vet att jag brinner för mitt bolag, att det engagerar mig dygnets alla timmar 
och att jag är väldigt mån om att vårt företag och alla våra anställda behandlas rättvist i alla 
situationer. Detta är också anledningen till att jag deltagit i diskussioner i nämnda forum. Jag är 
givetvis medveten om de regler som gäller för personer med insyn i bolaget och har varit oerhört 
noga med att följa dem. Min avsikt har varit att bidra till diskussionen med redan känd och relevant 
information. Jag förstår nu att detta var fel sätt att göra det på och det kommer inte upprepas. 
Bolaget Sernekes intressen är alltid högst på agendan och ärlighet är ett av våra kärnvärden. 
Därför vill jag vara öppen med detta, säger Ola Serneke. 
 
Bolaget framhåller att kommunikation generellt sker i etablerade kanaler och enligt de regler och 
lagar som finns. Reglerna omfattar givetvis även personal i allmänhet och insynspersoner i 
synnerhet.  
 
  
För mer information, kontakta: 
 
Johan Live, kommunikationschef Serneke Group AB 
Tel: + 46 768 68 11 37 
johan.live@serneke.se  
 
Michael Berglin, vice VD Serneke Group AB 
Tel: + 46 31 712 97 39 
Michael.berglin@serneke.se  
 
 
 
Serneke är en växande koncern verksam inom entreprenad och projektutveckling. Koncernen grundades 2002 och har 
idag intäkter omkring 6,7 miljarder kronor och cirka 1 200 anställda organiserade i tre affärsområden: Serneke Sverige, 
Serneke Invest och Serneke International. 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 svenska verksamhet är rikstäckande och organiserad i fem regioner, Syd, Väst, Öst, 
Mitt och Norr med huvudkontor i Göteborg. 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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