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Pressmeddelande 2017-09-29, kl 08:30  

 
 
Coor förlänger nordiskt IFM-avtal med Telia 
Company 

Coor har förlängt ett nordiskt integrerat FM-avtal (IFM) med Telia 
Company, som är en av Coors tio största kunder. Avtalet inne-
bär fortsatt leverans och utveckling av ett flertal servicetjänster 
till Telia Company i Sverige, Norge samt Finland. 

Telia Company är ett av Nordens ledande telekomföretag. Kontraktet är ett 
av Coors tio största, och omfattar ett stort antal servicetjänster inom ar-
betsplatsservice, till exempel lokalvård, reception och konferensservice, 
samt säkerhetslösningar. Målsättningen är att parterna i nära samverkan 
ska fortsätta utveckla smarta och hållbara FM-lösningar för den moderna 
arbetsplatsen.  

– Telia Company är en kund med höga ambitioner vilket ställer 
krav på oss som leverantör. Vi ser fram mot att fördjupa samar-
betet ytterligare, säger Mikael Stöhr, vd och koncernchef på 
Coor. 

Coors åtagande omfattar leverans till cirka 35 siter i Norden och 90 Telia-
butiker i Sverige.  

– Under 2017 har vi befäst positionen som marknadsledande när 
det gäller nordiska IFM-uppdrag genom förlängningen av vårt 
uppdrag för SAS, vårt nystartade nordiska samarbete med ABB 
och nu förlängningen med Telia Company. Vi ser detta som ett 
bevis på vår förmåga att skapa värde i denna typ av uppdrag, 
säger Mikael Stöhr, vd och koncernchef på Coor.  

 

Mer information, pressbilder etc finns på www.coor.com. För ytterligare information, kontakta  

Mikael Stöhr Vd och koncernchef, Coor +46 10 559 59 35 mikael.stohr@coor.com 

AnnaCarin Grandin Vd, Coor i Sverige +46 10 559 57 70  annacarin.grandin@coor.com  

Åsvor Brynnel Kommunikations- och hållbarhetsdirektör, Coor +46 10 559 54 04 asvor.brynnel@coor.com 
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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 leda, 
utveckla och effektivisera kundernas serviceverksamheter så att de över tid stödjer kundernas kärn-
verksamhet optimalt. Bland kunderna finns ett stort antal mindre och större företag och offentliga verk-
samheter i Norden, bland annat AB Volvo, ABB, Aibel, Det Norske Veritas, E.ON, Ericsson, EY, Evry, 
Kemira Kemi, NCC, Saab, Sandvik, SAS, Skanska, Statoil, Telia Company, Vasakronan, Vattenfall och 
Volvo Cars.  
 
Coor startade sin verksamhet 1998 och är sedan juni 2015 noterat på Nasdaq Stockholmsbörsen. Bo-
laget har cirka 6 500 medarbetare (FTE) främst i Sverige, Danmark, Norge, och Finland, och årsom-
sättningen är cirka 7 500 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.se 
 


