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Coor förvärvar företag inom fastighetsservice i Norge  
 
Coor har idag tecknat avtal om förvärv av det norska fastighetsserviceföreta-
get OBOS Eiendomsdrift AS, ett dotterbolag inom OBOS-koncernen. OBOS 
Eiendomsdrift har 45 anställda och en årlig omsättning på ca 70 MSEK. Ge-
nom förvärvet stärker Coor sitt erbjudande inom fastighetsservice och sin 
position som ledande serviceleverantör i Oslo-regionen. 
 
OBOS är Norges största byggföretag och bostadsförvaltare. Dotterbolaget OBOS 
Eiendomsdrift hanterar fastighetsservice till OBOS fastighetsbestånd i och runt 
Oslo. Förvärvet av OBOS Eiendomsdrift kompletterar Coors verksamhet i Norge 
och stärker erbjudandet inom avancerad fastighetsservice.  
 
I anslutning till förvärvet tecknar Coor och OBOS ett strategiskt samarbetsavtal för 
utveckling av fastighets- och arbetsplatstjänster i Norge. För Coor innebär förvärvet 
även uppdragsvolymer till OBOS i Oslo-regionen. 

Köpeskillingen (på en kassa- och skuldfri basis) uppgår till 47 MNOK och motsva-
rar en EV/EBITA-multipel på omkring 6x i förhållande till nuvarande EBITA och un-
der 5x, när förväntade synergier fullt har realiserats under 2019. Förvärvet finansie-
ras helt inom ramen för Coors existerande finansiering.     

- Genom förvärvet av OBOS Eiendomsdrift expanderar Coors norska verksamhet i 
linje med tillväxtstrategin för segmentet fastighetsservice, samtidigt som det finns 
synergier att realisera, kommenterar Mikael Stöhr, vd och koncernchef Coor.  

- OBOS Eiendomsdrift är ett företag som passar bra in i Coors norska portfölj och 
som stärker verksamheten med viktig spetskompetens inom ett område med stor 
potential. Samtidigt med affären ingår Coor ett samarbetsavtal med OBOS, vilket 
öppnar för många spännande möjligheter i framtiden, kommenterar Nikolai Ut-
heim, VD Coor i Norge.  

 

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 

Olof Stålnacke CFO och IR-direktör, Coor +46 10 559 59 20 olof.stalnacke@coor.com 

Sofie Schough Tf. Kommunikationsdirektör,  
Coor 

+46 10 559 59 83 sofie.schough@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 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 Company, Trafikverket, Vasakro-
nan och Volvo Cars.  
 
Coor startade sin verksamhet 1998 och är sedan juni 2015 noterat på Nasdaq Stockholms-börsen. Per 
den 30 september 2017 hade bolaget cirka 6 500 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 
förhållande till kunder, medarbetare och ägare, men också för hur den påverkar samhället och miljön i 
ett bredare perspektiv. Läs mer på coor.se 

 


