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Pressmeddelande 2017-01-31, kl 08:00 CET  

 
 

Coor tecknar nytt nordiskt IFM-avtal med ABB 

Coor har fått ett nytt uppdrag från ABB avseende leverans och 
utveckling av ett flertal FM-tjänster till ABB i Sverige, Norge, Fin-
land samt Baltikum. Det totala kontraktsvärdet uppgår till över 
1 000 MSEK.  

ABB, med huvudkontor i Zürich, Schweiz, är ett ledande teknologiföretag 
inom elektrifieringsprodukter, robotar, motorer och drivsystem, industriell 
automation och kraftnät med globala kunder inom energi, industri samt 
transport & infrastruktur. Efter en omfattande upphandlingsprocess har 
ABB tecknat avtal med Coor avseende samordning, leverans och utveckl-
ing av ett stort antal FM-tjänster till 26 kontors-och produktionsanläggningar 
i stora delar av Norden och i Baltikum.  

Bland tjänsterna ingår fastighetsservice, säkerhetstjänster, lokalvård, ar-
betsplatsservice samt kaffemaskiner och frukt. Avtalet löper på 5 år och har 
en uppskattad årsvolym på över 230 MSEK. 

– ABB har tidigare valt att samarbeta med ett flertal olika service-
leverantörer i Norden och Baltikum. Nu väljer de en leverantör 
som ska ta ett helhetsgrepp och driva förenkling, effektivisering 
och utveckling tvärs över flera länder och tvärs över ett antal 
servicekategorier. Detta är en uppgift som vi ser fram mot att ta 
oss an, säger Mikael Stöhr, vd och koncernchef på Coor.  

Leveransen startar successivt från och med den 1 april 2017. Parterna ar-
betar gemensamt med uppstartsarbetet. Coor får ett rekryteringsbehov på 
vissa orter.  

– Avtalet mellan ABB och Coor är det enskilt största nya IFM-
uppdrag som avgjorts på marknaden de senaste 12 månaderna. 
Affären befäster vår position som den ledande IFM-leverantören 
i Norden, säger Mikael Stöhr, vd och koncernchef på Coor. 

 

För mer information, pressbilder etc hänvisas till www.coor.se eller:  

Mikael Stöhr, vd och koncernchef på Coor, + 46 10 559 59 62, mikael.stohr@coor.com 

AnnaCarin Grandin, vd för Coor i Sverige, +46 10 559 59 57 70, annacarin.grandin@coor.com 
 
Åsvor Brynnel, kommunikations- och hållbarhetsdirektör på Coor, +46 10 559 54 04, 
asvor.brynnel@coor.com 

http://www.coor.se/
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Denna information är sådan information som Coor Service Management Holding 
AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informat-
ionen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 
den 31 januari 2017 kl. 08:00 CET. 

 
Coor är en av Nordens ledande serviceleverantörer inriktad främst mot integrerade och komplexa faci-
lity management (FM)-uppdrag. Coor erbjuder specialistkompetens inom arbetsplatsservice (soft FM), 
fastighetsservice (hard FM) och strategiska rådgivningstjänster. Coor skapar värde genom att utföra, 
leda, utveckla och effektivisera kundernas serviceverksamheter så att de över tid stödjer kundernas 
kärnverksamhet optimalt. Bland kunderna finns ett stort antal mindre och större företag och offentliga 
verksamheter i Norden, bland annat AB Volvo, Aibel, Det Norske Veritas, E.ON, Ericsson, EY, NCC, 
Politiet (danska polisen), Saab, Sandvik, SAS, Skanska, Statoil, Telia, Trafikverket, Vasakronan och 
Volvo Cars.  
 
Coor startade sin verksamhet 1998 och är sedan juni 2015 noterat på Nasdaq Stockholms-börsen. Per 
den 30 juni 2016 hade bolaget cirka 6 200 medarbetare främst i Sverige, Danmark, Norge, och Finland, 
och en årsomsättning på cirka 7 600 MSEK. Coor tar ansvar för den verksamhet som bedrivs i förhål-
lande till kunder, medarbetare och ägare, men också för hur den påverkar samhället och miljön i ett 
bredare perspektiv. Läs mer på http://www.coor.se/. 
 

 


