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Coor förvärvar lokalvårdsföretag i Danmark
Coor har idag tecknat avtal om förvärv av det danska lokalvårdsföretaget
Elite Miljö AS. Elite Miljö omsätter årligen ca 700 MSEK och har drygt 2.000
anställda över hela Danmark. Förvärvet ger Coor ökad geografisk täckning i
Danmark, öppnar för väsentliga synergieffekter och bidrar positivt till Coors
kompetens inom viktiga lokalvårdssegment. Förvärvet av Elite Miljö kommer
att slutföras efter sedvanlig prövning av konkurrensmyndighet.
Elite Miljö är en av Danmarks ledande lokalvårdsleverantörer. Bolaget har erkänd
kompetens och erfarenhet inom lokalvård generellt samt inom lokalvårdssegmenten sjukhus och cleanroom, ett viktigt komplement till Coors nuvarande lokalvårdsleveranser i Danmark. Elite Miljö har också en position som högkvalitativ serviceleverantör med större driftställen i Århus, Ålborg, Odense, Sönderborg, Esbjerg, Nyköbing, Falster, Horsens och Köpenhamn. Geografiskt kompletterar Elite
Miljö Coors befintliga verksamhet i Danmark mycket väl och bolagets profil med
hög tjänstekvalitet är helt i linje med Coors marknadsposition.
Köpeskillingen (på en kassa- och skuldfri basis) uppgår till 220 MDKK och motsvarar en EV/EBITA-multipel på omkring 11x i förhållande till nuvarande EBITA och
under 7x, när förväntade synergier fullt har realiserats under 2019. Förvärvet finansieras helt inom ramen för Coors existerande finansiering.
- Coor har en uttalad strategi om tillväxt i Danmark och förvärvet av Elite Miljö ligger i linje med den. Genom förvärvet växer Coor i Danmark substantiellt samtidigt
som det finns stora synergimöjligheter, säger Mikael Stöhr, vd och koncernchef
Coor i en kommentar.
- Den här affären gör Coor till en mer komplett serviceleverantör vilket adderar stort
värde till Coors danska kunder. Vi ser fram emot att välkomna många nya kompetenta medarbetare som gör oss till ett starkare och vassare alternativ på den
danska marknaden, kommenterar Jørgen Utzon, VD Coor i Danmark.
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Coor 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 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, Vasakronan 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.com
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