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Pressemeddelelse 1. oktober 2015, kl. 13.30 CET  

 

Coor har vundet en 4-årig aftale hos Falck om 
en integreret serviceløsning til deres nye domi-
cil, Falck-Center CPH i Sydhavnen 

Falcks danske og globale afdelinger for assistance og healthcare 
flytter i nyt hovedkontor i Sydhavnen og har indgået en aftale med 
Coor om en komplet serviceløsning til domicilets ca. 550 medar-
bejdere. Aftalen træder i kraft pr. 1. oktober 2015. 
 
Aftalen indeholder integrerede facility management (IFM)-funktioner som 
rengøring, arealpleje, indvendig og udvendig bygningsvedligehold, byg-
ningsteknik samt interne services som reception, post og print, kontorartikler, 
handyman-opgaver m.v.   
 

- Vi er meget glade for, at Falck har valgt Coor som ny IFM-

samarbejdspartner. Det bliver spændende at hjælpe Falck med at 

implementere nye innovative servicetiltag, som tilgodeser og forbed-

rer deres medarbejderes hverdag, siger Jørgen Utzon, adm. direk-

tør for Coor Service Management i Danmark. 

Coor blev bl.a. vurderet ud fra parametrene organisation, innovation, pris og 
kvalitet, men den væsentligste grund til Falcks valg, var Coors værdier og 
kultur. 

 

- Coor er en virksomhed, hvis værdier minder om Falcks – og hvor kun-

deservice og høj kvalitet er i fokus. Jeg er sikker på, at vi får et rigtigt 

godt samarbejde, hvor vi løbende kan udvikle og tilpasse serviceydel-

serne i fællesskab, så de hele tiden passer til vores behov og ønsker, 

siger Christian Würtz, CFO i Falck Assistance.  

Mere information, pressebilleder m.v. findes på www.coor.dk og www.mynewsdesk.com/dk/coor.  
 

Venligst kontakt for yderligere information:  

Jørgen Utzon Adm. direktør, Coor Service Management i DK +45 2363 7178 Jorgen.utzon@coor.com 

 
 
 
 

 

http://www.coor.dk/
http://www.mynewsdesk.com/dk/coor
mailto:Jorgen.utzon@coor.com


 

 

 

 
Coor Service Management A/S 

Hovedkontor: Coor Service Management, Bregnerødvej 133, DK-3460 Birkerød. Tel: +45 4477 8888,  
info.dk@coor.com, www.coor.dk 

 

 

 

 

 

Coor Service Management er en ledende nordisk facility management-leverandør, primært inden for in-

tegrerede og komplekse serviceløsninger (IFM). Coor tilbyder serviceydelser inden for intern service 

(soft FM), ejendomsservice (hard FM) og strategisk rådgivning i form af innovation og udvikling af kun-

dernes servicevirksomhed. Ved at udføre, lede, udvikle og effektivisere kundernes servicevirksomheder, 

understøtter Coor kundernes kerneforretning samt skaber merværdi over tid. Vi kalder det smart service 

– SERVICE med IQ. 

Blandt Coors kunder findes et stort antal større og mindre offentlige og private virksomheder i Norden, 

bl.a. AB Volvo, Aibel, dansk politi, DR, E.ON, Ericsson, NNIT, NCC, Pandora, Saab, Sandvik, SAS, 

Statoil, Skanska, TeliaSonera, Trafikverket, VELUX og Volvo Cars. I Danmark servicerer vi dagligt over 

20.000 servicebrugere hos ca. 20 store kunder - fordelt på mere end 300 lokationer i Danmark. 

Coor blev grundlagt i 1998, og i juni 2015 blev virksomheden børsnoteret på Nasdaq Stockholm. Pr. d. 

30. juni 2015 havde virksomheden ca. 6.600 medarbejdere ansat, primært i Danmark, Sverige, Norge 

og Finland, samt en årsomsætning på 5,7 mia. DKK (lbd. 12 mdr.). Coor er ansvarlig for virksomhedens 

aktiviteter i forhold til kunder, medarbejdere, ejere samt virksomhedens påvirkning på samfundet og mil-

jøet i et bredere perspektiv. Læs mere på coor.dk. 
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