
 

Coor Service Management är Nordens ledande aktör inom service management. Bolaget är specialiserat på 
att leda, utveckla och effektivisera affärsstödjande servicefunktioner på kontor, i produktionsanläggningar, i 
fastigheter och i offentlig verksamhet. Bland kunderna kan nämnas Ericsson, AB Volvo, Sandvik, Saab Aero, 
SAS, Sandvik, Skanska, NCC, Det Norske Veritas, E.ON, EDB, Arcus, Esbo Stad och Landstinget i Östergöt-
land. Coor Service Management startade sin verksamhet 1998 och ägs av Cinven, ett av Europas ledande 
investmentbolag. Bolaget har cirka 4 300 medarbetare i Sverige, Danmark, Norge, Finland och Belgien. Års-
omsättningen är cirka 6 300 MSEK. Läs mer på http://www.coor.com/. 

 

 
Pressinbjudan    

 

Prisutdelning 16 april:  
Årets Miljöstjärna till ett företag inom detaljhandeln 
 

Coor bjuder in till prisutdelning av Årets Miljöstjärna. Priset delas ut 
till det företag eller offentlig verksamhet av Coors kunder som ut-
märker sig i arbetet med att uppnå mer långsiktigt hållbara service-
tjänster.   
 
För att premiera ett aktivt miljöarbete har Coor instiftat priset Årets miljöstjärna. 
Priset delas ut till den kund i Sverige som utmärker sig i arbetet med att skapa 
mer långsiktigt hållbara servicetjänster. Till grund för utnämningen av Årets Mil-
jöstjärna ligger en omfattande miljögranskning av de servicetjänster Coor utför 
till sina kunder. Totalt har servicetjänster på 140 anläggningar i Norden grans-
kats. Miljögranskningen har gjorts med hjälp av Coors egenutvecklade miljöverk-
tyg Coor Green Services – den första heltäckande miljömärkningen i världen 
inom servicesektorn.  
 
Prisutdelning:  16 april kl 11.00 – ca 11.40   
 Westmanska palatset, Holländargatan 17, Stockholm 
Program 
10.30 Kaffe och smörgås  
11.00 Staffan Ebenfelt, vd i Coor i Sverige, hälsar välkommen  
11.10 Magdalena Aspengren, miljöansvarig i Coor, berättar om Coor Green 
Services, verktyget för att miljöklassa servicetjänster 
11.20 Utdelning av priset Årets Miljöstjärna 
11.30 Prisutdelning avslutas. Möjlighet till intervjuer och fotografering. 
 
 
OSA senast fredag den 13 april till johanna.alvemur@coor.com 
telefon 08 553 957 15  
 

Om Coor Green Services  

Coor Green Services är ett utvärderingsverktyg som kartlägger servicetjänsternas miljö-
påverkan. Tjänsterna utvärderas utifrån relevanta miljökriterier som är mer långtgående 
än vad lagstiftningen kräver. Miljömärkningen finns i två nivåer: silver och guld. Utvärde-
ringsverktyget är dynamiskt, vilket innebär att verktyget anpassas till utvecklingen över 
tiden. Verktyget är unikt i sitt slag och gör Coor till det första servicebolaget i världen 
som har kopplat ett samlat grepp kring miljöfrågorna och erbjuder sina kunder en hel-
täckande miljömärkning. 2011 nominerades verktyget till Diverseys internationella ut-
märkelse ”Sustainability Innovation Award”. Under 2011 utvärderade Coor servicetjäns-
ter till 140 olika anläggningar, tio av dessa uppnådde miljömärkningen Coor Green Ser-
vice Gold (jämfört med fem föregående år) och 64 anläggningar Coor Green Service 
Silver (jämfört med 51 föregående år).  
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