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C E R NE R A FAS TIGHET ER AB

C E R N E RA FÖ RS TÄ RKER M ED
NY M A RK NADS CHEF
Uddetorp Invest AB, med Cernera Fastigheter AB
som största enskilda dotterbolag, expanderar och
har under våren rekryterat flera nya personer
till olika positioner i bolaget. Ledningsgruppen
förstärks nu med en marknadschef som ska leda
marknadsavdelningen och arbeta med strategiska
varumärkesfrågor för bolagets alla varumärken.
Den 18 april tillträder Emelie Lindell sin nya tjänst
på huvudkontoret i Borås.
Emelie Lindell kommer närmast från kommunikationsbyrån Brainforest där hon jobbar som strategisk projektledare för ett antal större kunder. Tidigare har hon
arbetat som kommunikationsansvarig och strateg i
större offentliga organisationer. Emelie Lindell har läst affärs- och varumärkesstrategi på Berghs School of
Communication och har en kandidatexamen i strategisk kommunikation från Högskolan i Halmstad.
– Med sin breda erfarenhet av arbete med varumärkesfrågor och strategiarbete är Emelie rätt tillskott hos
oss och blir ett bra komplement till övriga kompetenser inom bolaget, säger Robert Smith, vd för Uddetorp
Invest AB.
– Jag ser fram emot att få leda marknadsarbetet på Uddetorp Invest som är ett bolag med stor tillväxt och
enorm potential. Det ska bli roligt att få följa med på resan och tillsammans med mina nya kollegor hjälpa
alla befintliga och kommande varumärken inom koncernen mot nya mål, säger Emelie Lindell.
Felix Smith, nuvarande marknadsansvarig inom Uddetorp Invest AB, blir i samband med Emelie Lindells
tillträde försäljningschef för bostäder inom Cernera.
Cernera Fastigheter AB är en etablerad aktör inom bostadsutveckling i utvalda tillväxtregioner. Dessutom äger, förvaltar och utvecklar
vi kommersiella fastigheter. Vi är ett av Västsveriges största privatägda fastighetsbolag med en egen förvaltningsvolym på drygt 1,2
miljarder kronor och innehar därutöver en projektportfölj om närmare 1 800 byggrätter för bostäder i olika skeden. Bolaget ingår i
Uddetorp Invest AB, en koncern verksam inom i huvudsak tre affärsområden – Fastigheter, Hotell & Restaurang samt Skönhet & Hälsa.
I koncernen ingår varumärkena Cernera, Onyx, Café Viskan, Syskonen Andersson, Barbershop, Uddetorp Säteri, Hotell Sköna Nätter och
Nõberu of Sweden.
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