
   

PRESSMEDDELANDE  Göteborg, den 24 februari 2021, kl. 07.30 CET 

 
Ola Serneke lämnar rollen som VD för Serneke Group 
 
Efter samtal med styrelsen i Serneke Group har Ola Serneke beslutat att lämna rollen som VD 
och koncernchef för Serneke Group.  Han lämnar även sin post som ledamot i bolagets 
styrelse. Ola Serneke fortsätter som ansvarig för bolagets större projekt inom 
stadsutveckling i sin roll som VD för Serneke Invest.  
 
– Den genomförda förändringen tillförsäkrar en fortsatt stark utveckling av bolaget och bidrar till 
att stärka bolagets förtroende hos kunder, ägare och anställda. Beslutet betyder att Ola Serneke 
lämnar som VD och koncernchef för att fortsätta rikta sitt fokus mot affärsområdet Serneke Invest 
där han kommer att fortsätta skapa värde genom att driva stadsutveckling och en hållbar 
samhällsbyggnad, säger Jan C Johansson, styrelseordförande i Serneke Group.  
 
Michael Berglin, vice VD i Serneke Group, blir tillförordnad VD och koncernchef. 
 
Förändringarna i ledningen för Serneke Group föranleds av Ola Sernekes aktivitet i 
diskussionsforum på internet under pseudonym. En extern oberoende granskning av inläggen på 
forumet har initierats på styrelsens initiativ. Advokat Biörn Riese har genomfört granskningen som 
visar att inget brott mot reglementen har skett men att agerandet är uttryck för dåligt omdöme. 
 
Jan C Johansson kommenterar utredningen:  
– Även om granskningen visar att Ola inte begått några lagöverträdelser så har hans agerande 
påverkat förtroendet för bolaget och honom själv negativt. Med de utmaningar bolaget står inför 
medför förändringen att vi nu kan fortsätta fokusera på att utveckla ett starkare bolag, där 
lönsamhet och stabilitet är prioriterade områden.  
 
– Denna lösning tror jag är den riktiga vägen framåt. Jag är medveten om att jag handlat på ett 
sätt som påverkat mångas syn på mig och vårt bolag negativt. Jag har i det här avseendet inte levt 
upp till den värdegrund som är så viktig för bolaget, och jag har brustit i att vara en bra förebild. 
Med denna förändring kommer jag att ha ett mer fokuserat uppdrag där jag kan använda mina 
styrkor för att fortsätta skapa värde för både samhället, bolaget och aktieägare, säger Ola Serneke. 
 
De beskrivna förändringarna i Serneke Groups ledning sker med omedelbar verkan. 
 
 
För mer information, kontakta: 

 
Jan C Johansson, styrelseordförande Serneke Group AB 
jan.c.johansson@serneke.se  
 
Johan Live, kommunikationschef 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 
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försorg, för offentliggörande den 24 februari 2021, kl. 07.30 CET. 
 

 
Serneke är en snabbt växande koncern verksam inom entreprenad och projektutveckling. Koncernen grundades 2002 och 
har idag intäkter omkring 6,7 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, Norrköping, Skövde, Strömstad, Sundsvall, 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 
 
 
 

http://www.serneke.se/

