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Stefan Östlind ny CFO för Coors svenska verksamhet 
 
Coor har rekryterat Stefan Östlind som CFO för Coor i Sverige. Stefan Östlind 
tillträdde rollen den 9 oktober och ingår i Coors svenska ledningsgrupp.   
 
Närmast kommer Stefan Östlind från egen verksamhet där han arbetat med finansiell råd-
givning/konsultuppdrag för större organisationer och företag. Stefan har mångårig erfarenhet 
från flera seniora ekonomichefsroller, bland annat som CFO på Ricoh Sverige, CFO på D-
Link med ansvar för nio länder i Norra Europa samt Chef för det nordiska finans och analys-
teamet på Tyco Healthcare.  
 

- Jag är mycket glad över att Stefan Östlind axlar rollen som CFO för Coors svenska 
verksamhet. Han har precis den profil och kompetens som vi eftersökt och i kombi-
nation med en dokumenterat senior erfarenhet av att leda i förändring kommer han 
att bidra i att utveckla Coor, kommenterar AnnaCarin Grandin, VD Coor i Sverige. 

 
- Coor är ett spännande företag med stor potential. Under de närmaste åren ska vi 

fortsätta att utveckla verksamheten och jag är stolt över möjligheten att få vara en 
del av den resan, säger Stefan Östlind. 
 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
 
AnnaCarin Grandin, VD Coor i Sverige 

   

annacarin.grandin@coor.com eller 010-599 57 70   
 
Sofie Schough, kommunikationschef, Coor i Sverige 
sofie.schough@coor.com eller 010-559 59 83 
 
 
 
Coor är en ledande facility management-leverantör i Norden, inriktad främst mot integrerade och kom-
plexa helhetsuppdrag (IFM). Coor erbjuder specialistkompetens inom arbetsplatsservice, fastighetsser-
vice 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. Det kan bl a handla om fastighetsservice, lokal-
vård, 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 Ve-
ritas, E.ON, Ericsson, Equinor, NCC, Politiet (danska polisen), Saab, Sandvik, SAS, Telia Company, 
Trafikverket, Vasakronan och Volvo Cars.  
 
Coors verksamhet startade 1998 och är sedan 2015 noterat på Nasdaq Stockholmsbörsen. Coor tar an-
svar 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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