
Coor Service Management i utökat samarbete med Gjensidige
Försäkringsbolaget Gjensidige har valt att förlänga och utöka samarbetet med Coor Service Management. För Coors del
innebär avtalet leverans av skadeservicetjänster (skadesanering) till ett uppskattat kontraktsvärde om cirka 110 MNOK per år.

Gjensidige är ett ledande nordiskt sakförsäkringsbolag. I samband med en översyn av kontrakterade skadeservicebolag, som har i uppgift att
åtgärda och sanera skador som drabbat försäkringsbolagets kunder, har Skadegruppen (som Coor ingår i) fått en ökad tilldelning av
skadeservicevolymer. Coor uppskattar kontraktsvärdet till cirka 110 MNOK per år, vilket är cirka 30 procent mer än tidigare uppdragsvolymer.
Det nya avtalet börjar gälla från och med januari 2016 och löper i tre år.

– Coor är en av de ledande aktörerna inom skadeservice i Norge, och vi är mycket glada över det förnyade förtroendet från Gjensidige.
Gjensidige ställer höga krav på kvalitet och leveranssäkerhet, och vi ser fram mot att fortsätta utveckla vår leverans i samarbete med dem,
säger Mikael Stöhr, VD och Koncernchef på Coor Service Management.

Mer information, pressbilder etc finns på www.coor.com. För ytterligare information,
kontakta:
Klas Elmberg VD, Coor Service Management i Norge +47 452 38 125 klas.elmberg@coor.com
Mikael Stöhr VD och Koncernchef, 

Coor Service Management
+46 10 559 59 35 mikael.stohr@coor.com

Åsvor Brynnel Kommunikations- och Hållbarhetschef,
Coor Service Management

+46 10 559 59 83 asvor.brynnel@coor.com

Informationen offentliggörs enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 18 januari
2016 kl. 08:30 CET.

Coor Service Management är en av Nordens ledande serviceleverantörer inriktad främst mot integrerade och komplexa facility management (FM)-uppdrag.
Coor erbjuder specialistkompetens inom arbetsplatsservice (soft FM), fastighetsservice (hard FM) och strategiska rådgivningstjänster. Coor skapar värde
genom att 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, DR (Dansk Radio),
E.ON, Ericsson, EY, Evry, Kemira Kemi, NCC, Saab, Sandvik, SAS, Skanska, Statoil, TeliaSonera, Vasakronan, Vattenfall och Volvo Cars. Coor Service
Management startade sin verksamhet 1998 och är sedan juni 2015 noterat på Nasdaq Stockholm-börsen. Bolaget har cirka 6 800 medarbetare främst i
Sverige, Danmark, Norge, och Finland, och årsomsättningen är cirka 7 400 MSEK (rullande 12-månadersomsättning). Coor tar ansvar för den verksamhet
som bedrivs i förhållande till kunder, medarbetare och ägare, men också för hur den påverkar samhället och miljön i ett bredare perspektiv. Läs mer på
http://www.coor.com/.


