Serneke Group
Affärsplan 2025
Antagen den 19 augusti 2020
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Ola har ordet
Vi på Serneke anser att ett fokuserat hållbarhetsarbete och ett starkt
samhällsengagemang går hand i hand med långsiktig tillväxt och
lönsamhet. Alla som investerar i Sernekes aktie ska få en god
avkastning men också känna sig stolta över att vara delägare i ett
bolag som verkligen gör skillnad i världen och skapar bättre
förutsättningar för nästa generation.
Alla som är medarbetare i eller partner till Serneke ska sträva efter att
göra skillnad vad gäller människors hälsa, utbildning, sjukvård och
sociala miljö – och därigenom vara delaktiga i att FN:s 17 globala mål
för ekonomisk, social och miljömässigt hållbar utveckling uppnås.
Vi ska sträva efter att bli en internationell byggkoncern eftersom det
ökar våra möjligheter att påverka dessa mål, och vi ska ha förmågan
att genomföra innovativa projekt. I projekten ska vi alltid utgå från våra
kunders behov och önskemål – men även ha styrkan att stå upp för
våra kärnvärden.
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Ola har ordet
Hos oss ska arbetsmiljön vara säker och stimulerande med goda
möjligheter till ansvar och utveckling. Våra anställda ska spegla
mångfalden i samhället och våra ledare ska främja en inkluderande
kultur.
Vi ska vara branschens mest attraktiva arbetsgivare och förstavalet
för nyexaminerade studenter. När vi lämnat över ett färdigställt projekt
ska alla inblandade känna stolthet över det vi åstadkommit och vi ska
ha nöjda kunder och brukare.
Sist men inte minst, vi ska alla visa omtanke om varandra, vår
omgivning och framtida generationer.

Ola Serneke
VD Serneke Group
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Serneke idag

Omsättning / Rörelsemarginal
Mkr / %

6 516 6 725
5 605

•

Etablerat som ett av de större entreprenadbolagen i Sverige1
med en omsättning på 7 mdkr och en stark utvecklingsportfölj

•

Erbjudandet är tydligt viktat mot bygg- och
anläggningsentreprenader och utvecklingsprojekt

•

•

•

Lönsamheten i entreprenadrörelsen har varit svag och
expansionskapital har i princip uteslutande kommit från
kapitalmarknaden, banklån och försäljningar av fastigheter

3 978
3 107

536

893 1 060 1 143

10,3%

7,5% 9,1%
-1,2%1

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Efter omorganisation: svenska verksamheten uppbyggd kring
fem regioner med totalt 20 lokalkontor. Stora
utvecklingsprojekt och internationell satsning i två nya
affärsområden

11 mdkr

~1 200

Senaste året kännetecknas av hög grad av förändringsarbete

Pågående entreprenader

Utvecklingsportföljen

Orderbok

Anställda

~200

~50 projekt

Projektstorlek (snitt)

Utvecklingsportföljen

~130 mkr
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1 800 4,1%

Noter: (1) Justerat för resultatpåverkande faktorer under 2019 uppgick rörelseresultatet till 320 mkr. (2) Nyckeltal per mars 2020. Projekt < 10 mkr är exkluderade.

+1 milj. kvm

Vår vision och affärsidé
Vision
Vår vision är att bygga och utveckla hållbara samhällen för nästa
generation. Vi vill etablera oss som en ledande internationell
aktör eftersom det ger oss större möjlighet att göra skillnad.

Affärsidé
Vi erbjuder heltäckande tjänster inom entreprenad- och
fastighetsutveckling. Vårt mål är att vara det mest nytänkande,
engagerade och dynamiska bolaget i branschen.
Vi fokuserar på större och mer utmanande projekt där våra
konkurrensfördelar gör störst skillnad.
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Våra kärnvärden utgör grunden i vår verksamhet
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ENGAGERAD & MODIG

VISIONÄR & LÖSNINGSORIENTERAD

Vi har stort engagemang i allt vi gör. Allt går att utveckla
och vi motiveras av att förbättra samt tänka i nya banor. Vi
känner stolthet och tar ansvar.

Vi accepterar inte att frågor ses som problem utan en
lösning. För oss är det en möjlighet att utveckla oss själva,
vårt erbjudande och vår organisation.

ENKEL & HANDLINGSKRAFTIG

ÄRLIG & RESPEKTFULL

Problem löser vi närmast källan. Vi har modet och
kunskapen att göra det svåra enkelt.

Bara genom att acceptera brister och svagheter kan vi
utvecklas. Vi är alltid ärliga, mot oss själva och andra.
Oavsett vem vi möter, var eller hur vi gör det så visar vi
respekt. Ömsesidig respekt öppnar för dialog, samarbete
och utveckling.

Hållbarhet –
En grundläggande drivkraft
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•

Hållbarheten är en naturlig del i all vår verksamhet och
omfattar både miljömässiga, sociala och ekonomiska
aspekter. För Serneke är det en grundläggande drivkraft att
bidra positivt till samhället i stort och att understödja
möjligheten till att vi uppnår FN:s 17 globala mål enligt Agenda
2030.

•

Vi strävar efter att kontinuerligt minska resursförbrukning och
miljöpåverkan inom samtliga områden, vid produktion såväl
som vid utveckling av våra projekt

•

Den sociala hållbarheten är en ledstjärna för Serneke. Genom
våra projekt vill vi bidra till en positiv samhällsutveckling,
trygga bostäder och miljöer och platser som främjar aktivitet,
möten, hälsa och integration

•

Serneke sponsrar idag cirka 120 olika föreningar,
organisationer och individer, främst inom olika
idrottssammanhang. Målet med vår sponsring är att bidra till
samhället och nästa generation.

Medarbetarna –
Avgörande för framtiden
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•

Medarbetarna är avgörande för bolagets kultur, affär och
framtida utveckling. Det är därför av hög prioritet att vi
attraherar och utvecklar branschens bästa medarbetare.

•

Alla anställda erbjuds kontinuerliga skräddarsydda
utbildningar och återkommande feedback och bolaget satsar
på att identifiera och utveckla fler ledare inom organisationen

•

Vi strävar efter att skapa en hållbar, utvecklande och
inkluderande arbetsplats där mångfalden i samhället är
representerad på alla nivåer i organisationen

•

Anställda på Serneke erbjuds attraktiva villkor och förmåner
(tex. aktiesparprogram)

•

Bolaget har en stark tradition av hälsofrämjande arbete för alla
sina medarbetare

•

Medarbetarskap och ledarskap på Serneke genomsyras av
bolagets kultur och värderingar

Varumärket –
En av våra styrkor
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•

Serneke prioriterar ett proaktivt arbete med att etablera och
bygga en stark varumärkesplattform

•

Idag har Serneke ett starkt varumärke som bidrar till att vi
sticker ut – både gentemot kunder, samarbetspartners och
potentiella medarbetare

•

Varumärkesbyggandet sker bland annat via vårt starka
samhällsengagemang och via våra medarbetare som alla är
ambassadörer för Serneke och därmed delaktiga i att
representera och stärka varumärket

•

Serneke positionerar sig som Nästa Generation Byggkoncern.
Det symboliserar dels vår historik då bolaget är ett av få stora
byggbolag som grundades på 00-talet, dels vår ambition om
framtiden – att bygga och utveckla hållbara samhällen för
nästa generation.
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Efter en period med tillväxtfokus står Serneke inför
en ny fas i sin utveckling
Omsättning (mkr)
5 605
3 107

14
2002

-->

538

897

1 075

1 143

2010

2011

2012

2013

Entreprenöriellt

12

•

Grundades 2002 som SEFA

•

Entreprenörsdriven tillväxt

•

Tydlig vision om att bli ett av de största
entreprenadföretagen i Sverige

6 516

6 725

2018

2019

3 978

1 800

2014

2015

2016

2017

Tillväxtfokus

2025

Nästa utvecklingsfas

•

Tillväxt före lönsamhet i syfte att vinna
marknadsandelar från de tre stora byggbolagen i
Sverige

•

Förvalta och stärka den
position som bolaget skapat på
den svenska marknaden

•

Organisation med separata affärsområden etableras

•

•

Varumärkesplattform utvecklas

Starta bolagets internationella
expansion

•

Påbörjar investeringar i struktur, interna system och
processer

•

Börsnotering – tillgång till kapitalmarknaden

•

Uppbyggnad av projektutvecklingsportföljen

Affärsplanen är uppdelad i två perioder som inleds
med ’Ett Starkare Serneke’
Affärsplanen 2025

2020

Ett Starkare Serneke

•

•
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Den initiala fasen av affärsplansperioden går ut på att
bygga en stabil grund inför vårt fortsatta arbete mot att nå
våra mål och långsiktiga vision – Vi ska skapa Ett
Starkare Serneke

Vidareutveckling

•

Med en stabil grund att stå på går
bolaget in i nästa utvecklingsfas

•

Inom denna fas kommer vi att
vidareutveckla vårt kunderbjudande och
stärka vår position i befintliga och nya
attraktiva marknader

•

Vi kommer även att prioritera initiativ som
bidrar till en mer hållbar verksamhet och
ökad grad av digitalisering

För att skapa Ett Starkare Serneke kommer
verksamheten att fokusera på:
–

Lönsamhet

–

Stabilitet

–

En stark & framgångsrik kultur

2025

Målbilden – Ett Starkare Serneke
Lönsamhet
•

•
•

•
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Entreprenadverksamheten bedrivs
effektivt med tillfredställande
lönsamhet
Serneke har en ledande position i de
geografier där bolaget verkar
Intern samverkan mellan entreprenad
och projektutveckling skapar
attraktiva synergier
Startat upp internationell verksamhet

Stabilitet
•

PU-verksamheten gör regelbundet
affärer

En stark & framgångsrik kultur
•

Vi har branschens bästa medarbetare

•

Alla nivåer i organisationen speglar
mångfalden i samhället och våra
ledare främjar en inkluderande kultur

•

Kapital investeras effektivt där det
genererar mest värde

•

Våra projekt är visionära, hållbara och
utvecklande och skapar värde för
våra kunder och samhället i stort

•

Vi har en stark och enad kultur där
kontinuerligt förbättringsarbete är en
självklarhet

•

Vi fokuserar på våra styrkor och
strävar efter förutsägbarhet och
kontinuerlig utveckling

•

Engagemang och entreprenörskap
genomsyrar alla nivåer i
organisationen

Strategin – Hur vi når målbilden
Lönsamhet

En stark & framgångsrik kultur

1. Förbättra lönsamheten i
entreprenadverksamheten

4. Öka värdeskapande aktiviteter inom
PU-verksamheten

6. Attrahera och utveckla branschens
bästa medarbetare

Genom att säkerställa rätt förutsättningar i alla våra
projekt. Från urval och anbud till genomförande och
färdigställande. Ökad kontroll och riskhantering
samt att resurser nyttjas mer effektivt.

Genom att fokusera på transaktionsmöjligheter i ett
tidigare skede och använda kapital där det skapar
mest värde

Skapa en utvecklande, hållbar och diversifierad
arbetsplats med ett engagerat och inkluderande
ledarskap

5. Säkerställ kvalitet och förutsägbarhet
i allt vi gör

7. Samla bolagets energi i en enad
kultur

Vi ska göra det vi är bra på och hela tiden utveckla
vårt erbjudande för att skapa värde för våra kunder.
Vårt arbetssätt ska kännetecknas av hög kvalitet
och professionalism.

Fortsätta utveckla en kultur som uppmuntrar
engagemang och entreprenörskap där affären och
viljan att förbättra alltid är i centrum

2. Balansera bolagets tillväxt
Fokus på att stärka närvaron på befintliga orter och
prioritera framgångsrika resultatenheter. Uppstart av
internationell verksamhet (projektexport).

3. Öka samverkan och förverkliga
synergier
Realisera fördelarna med den nya organisationen,
nyttja resurser flexibelt inom koncernen och skapa
mer intern samverkan
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Stabilitet
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Ny organisationsstruktur på plats för att förverkliga
vår strategi
Serneke Group
Koncernstab

Serneke Sverige
Stödfunktioner

Region
Väst

Region
Öst

Stöd Sverige

Region
Syd

Region
Mitt

Region
Norr

Projekt inom entreprenad och utveckling som
styrs och genomförs av regionerna
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Serneke
International

Serneke Invest

•

Decentraliserat resultatansvar för att
stärka engagemang, lokalt
entreprenörskap och kostnadsansvar

•

Ökad samverkan mellan entreprenad och
projektutveckling möjliggör synergier

Stora
utvecklingsprojekt

Stöd Sverige

Övriga verksamheter
/ investeringar

Större utvecklingsprojekt och investeringar som
kräver annan styrning
•

Serneke Invest syftar till att renodla
Serneke Sverige och säkerställa rätt
resurser och styrning till större
utvecklingsprojekt med högre
transaktionsrisk och kapitalbindning

Internationella
projekt

Internationella
etableringar

Tillväxtinitiativ utanför Sverige via permanenta
etableringar eller temporära projekt
•

Internationella tillväxtmöjligheter hålls isär
från den mer mogna verksamheten i
Sverige för att skapa tydlighet

•

Projekt bedrivs initialt med inlånade
resurser från Serneke Sverige

Principer för koncernens tre affärsområden
”Renodlad entreprenad och utveckling”

”Möjligheter som kräver kapital”

”Internationell satsning”

Serneke Sverige

Serneke Invest

Serneke International

•

Alltid lokala

•

Alltid helägda

•

Alltid Sernekes varumärke

•

Samverkan mellan verksamhetsgrenar

•

Geografiskt resultatansvar

•

Resurser och stöd alltid nära affären

•

Renodlat och disciplinerat

•

Kostnadseffektivt

•

Genererar kapital till koncernen
Projekt inom entreprenad och utveckling som
styrs och genomförs av regionerna
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•

Opportuna investeringar i mark och
fastigheter

•

Hel- och delägda utvecklingsprojekt

•

Inte nödvändigtvis i Sernekes varumärke

•

Styrs genom styrelsearbete

•

Låg overhead och minimal byråkrati

•

Förvaltar eget och externt kapital

•

Följer investeringsramar och
avkastningsmål

Större utvecklingsprojekt och investeringar som
kräver annan styrning

•

Utförare utanför Sveriges gränser

•

Projektbaserad eller långsiktig etablering

•

Tjänstemän

•

Paketlösningar i samverkan med partners

•

Kompetens inom koncernen

•

Nyttjar styrkan i Sernekes varumärke

•

Kostnadseffektivt/ högre avkastning

•

Binder inte kapital

Tillväxtinitiativ utanför Sverige via projektexport
eller permanenta etableringar

Fokusområden under 2021 – Organisation

Identifiera och
utveckla fler ledare
och fortsätta att
utveckla
mångfalden inom
organisationen
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Vidareutveckla
ett attraktivt
och flexibelt
personalerbjudande

Säkerställa att
vi kan möta
nuvarande
och framtida
kompetensbehov

Skapa
förutsättningar för
ökad intern rörlighet
och nyttjande av
resurser inom
koncernen

Innehållsförteckning
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Serneke Sverige

Organisationen – Regional organisationsstruktur
med resurser och beslut nära affären
•

Ny organisationsstruktur lanserad i januari 2020
för en effektivare verksamhet

•

Decentraliserat resultatansvar för att stärka
engagemang, lokalt entreprenörskap och
kostnadsansvar

•

Serneke Sverige

Stödfunktioner

Ökad samverkan mellan entreprenad och
projektutveckling möjliggör synergier
Lokalkontor:
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Region Väst

Region Öst

Region Syd

Region Mitt

Region Norr

Alingsås
Borås
Göteborg
Jönköping
Trollhättan
Skövde

Stockholm
Uppsala
Eskilstuna
Norrköping

Malmö
Halmstad
Varberg
Helsingborg
Växjö

Karlstad
Örebro

Luleå
Sundsvall
Umeå

Serneke Sverige

Vårt erbjudande – Stora entreprenader till stabila
kunder i attraktiva orter där vi kan bli ledande
Projekt

Geografier

•

Fokus på stora projekt

•

•

•

Projektinnehav med hög potential
som är anpassade till marknadsläget;

Solventa stabila och professionella
kunder

Fokus på att växa och vinna
marknadsandelar i prioriterade orter

•

Mixad och balanserad kundportfölj;

•

De orter vi satsar på ska ha attraktiva
förutsättningar där Serneke har
potential att bli en av de ledande
aktörerna

•

Öka kunskaps- och erfarenhetsutbyte
inom och mellan regioner

–
–
–
–
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Kunder

Bostäder
Kommersiella fastigheter
Samhällsfastigheter
Anläggningsprojekt

•

Balanserad mix av kontraktsformer
(öka volymerna inom samverkan)

•

Hållbara och innovativa projekt som
skapar värde för kunder och
samhället i stort

‒ Stat, kommun och landsting
som omfattas av LOU
‒ Större privata aktörer inom
industri- och fastighetssektorn
‒ Interna utvecklingsprojekt
•

Långsiktiga relationer och
återkommande samarbeten

Serneke Sverige

Vårt erbjudande – Lokala PU-projekt som bedrivs
inom regionen
Projekt
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Kunder

•

Skapar interna uppdrag för
entreprenadverksamheten

•

Solventa, stabila och professionella
kunder

•

Finansieras primärt av regionens
egna kassaflöden

•

Egenutvecklade
bostadsrättsföreningar

•

Låg/begränsad transaktionsrisk

•

Mixad och balanserad kundportfölj

•

Hanteras med resurser inom regionen

•

•

Binder mindre kapital (än projekt inom
Invest)

Strävar efter långsiktiga relationer och
återkommande samarbeten

Geografier
•

Primärt orter där vi kan bedriva
samtliga koncernens
verksamhetsgrenar

•

Marknadsförutsättningar är
avgörande

•

Bedrivs i dagsläget inom fyra regioner
men på sikt är målet att driva lokala
PU-projekt i samtliga regioner

Serneke Sverige

Affärsmodellen bygger på vår samverkan mellan
entreprenad och projektutveckling
ENTREPRENAD

INTÄKTER
FRÅN
EXTERNA
KUNDER

PROJEKTUTVECKLING

Vinster & fritt
rörelsekapital

Låg kapitalbindning
Stabila höga kassaflöden
Begränsade risker (balanserad portföljrisk)

Högre finansiell risk och avkastning
Interna projekt

Rörelsemarginal > 4%
Positiva kassaflöden
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Transaktionsfokus

EXTERN
FINANSIERING

Serneke Sverige

Fokusområden under 2021 – Serneke Sverige

Förbättra
processer och
medvetenhet kring
styrning, kontroll
och riskhanteringen
i projekt

Skapa rätt
förutsättningar för
genomförandet av
våra projekt

Prioritera projekt
där vi har bevisad
kompetens och
genomförandekraft
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Prioritera attraktiva
geografier, utveckla
marknadsarbetet
och förtydliga
våra styrkor i
kunderbjudandet

Uppmuntra
kontinuerligt
förbättringsarbete
som en del av
kulturen

Innehållsförteckning
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Serneke Invest

Organisationen – Serneke Invest är under uppstart
•

Nytt affärsområde sedan 2020

•

Bidrar till att säkerställa rätt styrning, resurser
och kompetens till utvecklingsprojekt med högre
transaktionsrisk än de projekt som bedrivs på
regional nivå

•

Renodlar Serneke Sverige så att Serneke
Sverige kan fokusera på sin huvudverksamhet

Serneke Invest

Stödfunktioner

Karlastaden

Utveckling

Helägda
utvecklingsbolag
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Delägda
utvecklingsbolag

Bolag vi
förvaltar

Passiva
Investeringar

Serneke Invest

Affärsmodellen bygger på nära samverkan med
Serneke Sverige
SERNEKE SVERIGE

SERNEKE INVEST

Entreprenad & regional PU-verksamhet
(resurser och kompetens inom regionen)
Utvecklingsprojekt med låg
transaktionsrisk och kapitalbindning

Vinster & fritt
rörelsekapital

Interna entreprenadprojekt

Utvecklingsprojekt och
investeringsmöjligheter med högre
transaktionsrisk och kapitalbehov

Synergier mellan verksamheterna (interna entreprenaduppdrag)
Avkastning på investerat kapital > 10%
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EXTERN
FINANSIERING

Serneke Invest

Vårt erbjudande – Utvecklingsprojekt med högre
transaktionsrisk som binder mer kapital
Projekt
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Kunder

•

Projekten är kontrollerat opportuna

•

•

Skapar interna uppdrag för Serneke
Sveriges entreprenadverksamhet

Solventa, stabila och professionella
kunder

•

•

Det finns en transaktionsrisk (medel
till hög) som behöver tydlig strategi

Strävar efter långsiktiga relationer och
återkommande samarbeten

•

Del- eller helägda projekt med avsikt
att avyttras över tid

•

Binder mer kapital (än projekt inom
Serneke Sverige)

Geografier
•

Sverige (ej bundet till specifik region
eller befintlig marknad)

Serneke Invest

Fokusområden under 2021 – Serneke Invest

Utveckla
strukturer
(organisation,
arbetssätt etc.)
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Realisera
gränsdragningen
mellan Serneke
Sveriges PUverksamhet och
Serneke Invest

Realisera värden
i PU-portföljen

Innehållsförteckning
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Serneke International

Introduktion till Serneke
International
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•

Samlar koncernens internationella satsningar

•

Affärsområdet är under uppstart

•

Består idag utav en pilot i Perth, Australien, samt en satsning
på projektexport som är under uppstart

•

Primärt bedrivs den internationella verksamheten i samarbete
med externa samarbetspartners för att säkra lokal
marknadskännedom och resurser på plats

•

Verksamheten är ett initialt steg mot Sernekes vision om att bli
ett internationellt bolag med möjlighet att bidra till ett bättre
samhälle

•

Skapar attraktiva utvecklingsmöjligheter för Sernekes
medarbetare

Serneke International

Organisationen är under uppstart
•

Nytt affärsområde sedan 2020

•

Organisation utgörs under uppbyggnaden främst
av centrala koncernfunktioner och inlånade
resurser från Serneke Sverige

•

•

33

Primärt bedrivs den internationella verksamheten
i samarbete med externa samarbetspartners för
att säkra lokal marknadskännedom och resurser
på plats
Våra samarbetspartners har internationella
nätverk och stark anknytning till flera intressanta
marknader, vilket skapar ingångar till projekt och
bidrar med internationell erfarenhet och resurser

Serneke International

Stödfunktioner

Internationella
samarbetspartners

Styrelse

Serneke International
Group
(delägt bolag)

Styrelse

Serneke Australia
(delägt bolag)

Serneke International

Vårt erbjudande1 – Export av kompetens till projekt
med CSR-karaktär i utvecklingsländer
Projekt
•

Kunder

CSR-karaktär (tydligt bidrag till den
lokala befolkningen och samhället)

•

•

Kontraktsvärde > 100 mkr

•

•

Hanterbar riskprofil (i alla
dimensioner)

Den direkta kunden är erfarna och
professionella parter, såsom Elof
Hansson

•

Lever upp till Sernekes
uppförandekod

•

Parter i compliance med full
uppförandekod

•

Relevant utifrån Sernekes samlade
kompetens och erfarenhet

•

Attraktivitet utifrån ett employer
branding-perspektiv

34 Noter: (1) Erbjudande inom projektexport

Slutkunden är vanligtvis offentlig
beställare

Geografier
•

Primärt utvecklingsländer

•

Geografier där det internationella
nätverk har närvaro och god
marknadskännedom (ex. Indien, Sri
Lanka, vissa afrikanska länder)

•

Stabila ekonomiska och politiska
förutsättningar

Serneke International

Fokusområden under 2021 – Serneke International

Förberedelser
inför och
uppstart av de
första projekten
(preliminär
projektstart
2021)

35

Fortsätta
bygga
relationer med
samarbetspartners och
finansiärer

Innehållsförteckning

36

1

INLEDNING

3 – 10

2

STRATEGISKT FOKUS

11 – 15

3

ORGANISATION

16 – 19

4

SERNEKE SVERIGE

20 – 25

5

SERNEKE INVEST

26 – 30

6

SERNEKE INTERNATIONAL

31 – 35

7

FINANSIELLT

36 – 38

Finansiella prioriteringar
Prioriteringar
• Tillväxt på befintliga marknader och med befintligt erbjudande inom Sverige (organisk tillväxt)

Sverige

• Styrning av verksamheten så att vi når våra lönsamhetsmål
• Effektivare användning av resurser och ökad kostnadsmedvetenhet
• Förbättra rörelsekapitalet inom entreprenadrörelsen (främst genom effektivare hantering av kundfordringar)
• Tydligare styrning mot avkastningsmål

Invest

• Effektivare kapitalanvändning
• Investeringsutrymme ska komma från avyttringar eller kapitalisering av befintliga tillgångar

International

• Effektiv kapitalanvändning
• Exportfinansiering via svenska exportkreditsystemet (Svensk Exportkredit och Exportkreditnämnden)
• Etablera koncernens roll – styrning och uppföljning

Serneke Group

• Proaktiv kapitalplanering
• Säkerställ en kapitalstruktur och tillgång till extern finansiering; på kort sikt, adressera bolagets utestående obligation
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Externa finansiella mål
•

•

•

•

Serneke Group
‒

> 6% rörelsemarginal

‒

> 15% avkastning på eget kapital

‒

> 30% soliditet

Serneke Sverige
‒

Växa snabbare än konkurrenterna1 under en affärscykel

‒

> 4% rörelsemarginal

‒

Positivt operativt kassaflöde

Serneke Invest
‒

> 10% avkastning på investerat kapital per år under en affärscykel

‒

Positivt totalt kassaflöde

Serneke International
‒

> 12% rörelsemarginal

‒

Positivt operativt kassaflöde

38 Noter: (1) Peab, Skanska, NCC och Veidekke

