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Pressmeddelande 2018-04-19 kl 11:30 CET  

 
  
Inbjudan till presentation av Coors Q1-rapport 
den 26 april 2018  

Coor publicerar sin första kvartalsrapport 2018 den 26 april klockan 13:00. 
Med anledning av detta bjuder vi in till en webcast (på engelska) för inve-
sterare, analytiker och media den 26 april klockan 14:00, där VD och kon-
cernchef Mikael Stöhr tillsammans med CFO och IR-direktör Olof Stålnacke 
presenterar och kommenterar delårsrapporten.  

För att delta i webcasten kan du registrera dig via denna länk: 

http://event.on24.com//wcc/r/1646619-

1/9F99462C1D4FE2A6EC6079ECDBE6924D före mötet. Om du vill lyssna 

på presentationen via telefon, ring +46856642697 (Sverige), +4723500254 

(Norge), +4535445576 (Danmark), +358981710493 (Finland) eller +44 

2030089810 (England).  

Presentationsmaterialet liksom en upptagning av webcasten kommer att 
publiceras på bolagets websida www.coor.se under fliken Investe-
rare/Rapporter-och-publikationer, efter presentationen.  

 

För mer information, pressbilder mm, besök www.coor.se eller kontakta: 

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

Magdalena Öhrn, Kommunikationsdirektör, Coor, +46 10 559 55 19,  
magdalena.ohrn@coor.com  

 
 
 
 
Coor är en ledande facility management-leverantör i Norden, inriktad främst mot integrerade och kom-
plexa helhetsuppdrag (IFM). Coor erbjuder specialistkompetens inom arbetsplatsservice (soft FM), fas-
tighetsservice (hard FM) och strategiska rådgivningstjänster avseende utveckling av kundernas service-
verksamhet. Coor skapar värde genom att utföra, leda, utveckla och effektivisera kundernas service-
verksamheter så att de över tid stödjer kundernas kärnverksamhet optimalt. Bland kunderna finns ett 
stort antal större och mindre företag och offentliga verksamheter i Norden, bland annat ABB, AB Volvo, 
Aibel, Det Norske Veritas, E.ON, Ericsson, EY, NCC, Politiet (danska polisen), Saab, Sandvik, SAS, 
Statoil, Telia Company, Trafikverket, Vasakronan och Volvo Cars.  
 
Coors verksamhet startade 1998. Coor tar ansvar för den verksamhet som bedrivs i förhållande till kun-
der, medarbetare och ägare, men också för hur den påverkar samhället och miljön i ett bredare per-
spektiv. Läs mer på www.coor.se   
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