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Pressmeddelande 2019-09-27 07.30 CET 
 
Coor förvärvar lokalvårdsföretag i norra Sverige 
 
Coor har idag tecknat avtal om förvärv av lokalvårdsföretaget Norrlands Miljövård 

AB. Norrlands Miljövård omsätter årligen ca 250 MSEK och har ca 500 anställda. 

Förvärvet ger Coor ökad geografisk täckning i Sverige och bidrar positivt till Coors 

kompetens inom lokalvård. Förvärvet kommer att slutföras efter sedvanlig prövning 

av konkurrensmyndighet. 

 

Norrlands Miljövård har en ledande position inom lokalvård i norra Sverige med drygt 15 

driftställen från Gävle i söder till Kiruna i norr. Bolaget har sedan starten 1973 drivits som 

ett familjeföretag med fokus på små- och medelstora kunder i norra Sverige. Genom hög 

kvalitet och lokal närvaro har bolaget skapat en stark kundlojalitet. Norrlands Miljövård 
vann 2018 utmärkelsen Årets Städföretag i Sverige. 

 

Norrlands Miljövård kompletterar och stärker Coors befintliga verksamhet väl både geogra-

fiskt och kompetensmässigt. Bolagets profil med hög tjänstekvalitet och hållbara service-

lösningar är helt i linje med Coors marknadsposition.  

 

Köpeskillingen (på en kassa- och skuldfri basis) uppgår till 185 MSEK och motsvarar en 

EV/EBITA-multipel på knappt 8x i förhållande till nuvarande EBITA och närmare 6x när 

förväntade synergier har realiserats under 2020. Förvärvet finansieras helt inom ramen för 

Coors existerande finansiering. 

 
- Förvärvet av Norrlands Miljövård passar väl in i Coors nordiska tillväxtstrategi. Det är ett 

välskött familjeföretag med hög kundlojalitet och lång historik av kvalitet och lönsamhet. 

Genom förvärvet blir Coor en ännu starkare serviceleverantör med stark geografisk täckning 

i hela Sverige, säger Mikael Stöhr, vd och koncernchef Coor i en kommentar.  

 

- Genom förvärvet av Norrlands Miljövård ökar vår kunskap och kompetens inom lokalvård 

och jag ser fram emot att välkomna många nya kompetenta medarbetare in i Coor. Tillsam-

mans blir vi en stark aktör med fokus på hållbarhet i leveransen, kommenterar AnnaCarin 

Grandin, VD Coor Sverige.  

 

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

 
Mikael Stöhr, vd och koncernchef, Coor  

+46 10 559 59 35 

mikael.stohr@coor.com 

 
Klas Elmberg, CFO och IR-direktör, Coor  

+ 46 10 559 65 80 

klas.elmberg@coor.com 

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

 

Denna information är sådan information som Coor Service Management Holding AB är 

skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämna-

des, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 september 

2019 kl. 07:30 CET. 
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Coor är en ledande facility management-leverantör i Norden, inriktad främst mot integrerade och komplexa helhets-

uppdrag (IFM). Coor erbjuder specialistkompetens inom arbetsplatsservice, fastighetsservice och strategiska råd-

givningstjänster 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 opti-

malt. Det kan bl a handla om fastighetsservice, lokalvård, restaurang samt post- och receptionstjänster.  

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, Equinor, EY, NCC, Politiet (danska polisen), Saab, 

Sandvik, SAS, Telia Company, Trafikverket, Vasakronan, Volvo Cars och Volvo Group.  

 

Coors verksamhet startade 1998 och är sedan 2015 noterat på Nasdaq Stockholmsbörsen. 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


