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Pressmeddelande 2018-06-19, kl 09.00 CET 

Coor förlänger avtal med Det Norske Veritas Eiendom (DNVE) 

Det förlängda avtalet avser drift och underhåll av DNVE:s fastigheter i Høvik utanför Oslo, och består av 
fasta abonnemangstjänster och möjlighet till projektvolymer som uppskattas till minst 25 MNOK per år. 
Avtalet löper i två år med möjlighet till förlängning i ytterligare två år.  

Det Norske Veritas Eiendom (DNVE) har sitt huvudkontor i Veritasparken, som ligger i Høvik utanför Oslo. 
Samarbetet mellan Coor och DNVE inleddes 2005 och innebär att Coor ansvarar för att utveckla och sköta 
drift- och underhållstjänster i DNVE:s fastigheter, som motsvarar en yta om 100 000 kvm, samt skötsel av 
parkytor i Veritasparken. 

- Det händer mycket på Coor i Norge just nu. I januari offentliggjordes köpet av fastighetsbolaget OBOS 
Eiendomsdrift AS och under maj tecknades avtal om förvärv av det norska serviceföretaget West Facility 
Management. Coor i Norge har idag 1 400 medarbetare och omsätter cirka 2 miljarder kronor. Vi ser 
fortsatta affärsmöjligheter på den norska marknaden, säger Mikael Stöhr, vd och koncernchef på Coor. 

- Vi är mycket stolta och glada över samarbetet med DNVE, som är en av våra äldsta kunder i Norge.  Vi är 
därför extra glada över att DNVE ger oss förnyat förtroende. Vi utvecklar löpande våra tjänster och vår 
leverans så att de stödjer DNVE och alla besökare i Veritasparken på allra bästa sätt, kommenterar Nikolai 
Utheim, 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  

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 komplexa helhetsuppdrag (IFM). Coor 
erbjuder specialistkompetens inom arbetsplatsservice (soft FM), fastighetsservice (hard FM) och strategiska rådgivningstjänster 
avseende utveckling av kundernas serviceverksamhet. 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 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.  
 
Coor startade sin verksamhet 1998 och är sedan juni 2015 noterat på Nasdaq Stockholms-börsen. 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 www.coor.se   
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