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Pressmeddelande 2020-10-23 kl 09:30  
 
Inbjudan till presentation av Coors Q3-rapport den 4 november 2020  
 
Coor publicerar sin tredje kvartalsrapport 2020 den 4 november kl 07:30. Med anledning 

av detta bjuder vi in till en webcast (på engelska) för investerare, analytiker och media den 

4 november kl 09:00, där vd och koncernchef AnnaCarin Grandin tillsammans med CFO 

och IR-direktör Klas Elmberg presenterar och kommenterar delårsrapporten.  

 

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

 

https://onlinexperiences.com/Launch/QReg/ShowUUID=BC5C0FEC-E58F-4B75-8ECB-

ECEF92B119C2 

 

Om du vill lyssna på presentationen via telefon, ring +46850558358 (Sverige), +4723963688 

(Norge), +4578723250 (Danmark), +358981710520 (Finland) eller +443333009271 (England). 

 

Presentationsmaterialet liksom en upptagning av webcasten kommer att publiceras på bolagets 

websida www.coor.se under fliken Investerare/Rapporter-och-presentationer, efter presentation-

en.  

 

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

 

Klas Elmberg, CFO och IR-direktör, Coor  

+46 10 559 6580, 

klas.elmberg@coor.com 

 

Magdalena Öhrn, Kommunikationsdirektör, Coor 

+46 10 559 55 19,  

magdalena.ohrn@coor.com 

 

 
Som ledande facility management-leverantör, främst inriktad mot integrerade och komplexa helhetsuppdrag 
(IFM), är Coor med och skapar Nordens mest välmående och välfungerade arbetsmiljöer. Coor erbjuder 
specialistkompetens inom arbetsplatsservice, fastighetsservice och strategiska rådgivningstjänster. Vi skapar 
värde genom att utföra, leda och effektivisera kundernas serviceverksamheter, så att våra kunder kan 
fokusera på vad de gör bäst.  
 
Bland Coors kunder finns ett stort antal större och mindre företag och offentliga verksamheter i Norden, bland 
annat ABB, AB Volvo, Aibel, DNV-GL, E.ON, Ericsson, Equinor, ICA, NCC, ”Danska Polisen, Kriminalvården 
och Åklagarmyndigheten”, Saab, Sandvik, SAS, Telia Company, Trafikverket, Vasakronan och Volvo Cars.  
 
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 
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