
Coor Service Management är Nordens ledande facility management-leverantör, och erbjuder alla  
de servicetjänster som krävs för att ett företag eller offentlig verksamhet ska fungera bra och  
effektivt. Coor har marknadens bredaste erbjudande och specialistkomptens inom tre områden;  
arbetsplatsservice (soft FM), fastighetsservice (hard FM), och strategiska rådgivningstjänster. 
Genom att kombinera olika tjänster från dessa serviceområden erbjuds unika, effektiva och flexibla 
lösningar som skapar värde för våra kunder. Vi kallar det smart service – SERVICE med IQ
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Denna informationsbroschyr är inte ett prospekt. Prospektet som har godkänts och registrerats av Finansinspektionen den 3 juni 2015 innehåller utförlig 
information om Coor och de risker som är förenade med en investering i Coors aktier. För fullständiga villkor och ytterligare information hänvisas till 
 prospektet, som finns tillgängligt bland annat på Coors webbplats (www.coor.com) samt på Nordeas webbplats (www.nordea.se), DNB Markets webbplats   
(www.dnb.no/emisjoner) och Avanzas webbplats (www.avanza.se). Informationsbroschyren är inte avsedd att ersätta prospektet som grund för beslut att  teckna 
aktier i Coor och utgör inte en rekommendation att teckna aktier i Coor. Investerare som vill eller överväger att investera i Coor-aktier uppmanas att läsa 
 prospektet i dess helhet.

De aktier som omfattas av Erbjudandet som beskrivs i denna informationsbroschyr har inte registrerats och kommer inte att registreras i enlighet med den  
vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933. Denna informationsbroschyr får inte spridas till eller inom USA, Kanada, Japan, Australien, Nya Zeeland, 
 Syd afrika, Hongkong eller Singapore. Informationen i denna informationsbroschyr utgör inte ett erbjudande om försäljning eller uppmaning om ett  erbjudande 
om förvärv av värdepapper som hänvisas till häri, i någon jurisdiktion i vilken sådant erbjudande eller uppmaning skulle strida mot tillämplig värdepappers-
lagstiftning.

ErbjudandEt i korthEt

Prisintervall1): 32-39 kronor per aktie

antal aktier som erbjuds2–4): 42 948 718-52 343 750 nyemitterade 
aktier från Coor,  
735 430-5 338 995 befintliga aktier 
från  Huvudaktie ägaren

totalt värde på erbjudandet5): Cirka 1 699–1 883 miljoner kronor

anmälningsperiod för allmänheten: 4 juni – 12 juni 2014

notering på nasdaq Stockholm: 16 juni

Likviddag: 18 juni

iSin-kod: SE0007158829

kortnamn på nasdaq Stockholm: COOR

kommandE raPPorttiLLfäLLEn

delårsrapport januari – juni 2015 25 augusti 2015

delårsrapport januari – september 2015 5 november 2015

bokslutskommuniké 12 februari 2016

delårsrapport januari – mars 2016 29 april 2016

innovation
Namnlöst-1   1-2 2015-06-02   17:28

1) Det slutliga fastställda priset i Erbjudandet kommer att fastställas genom ett särskilt  anbudsförfarande (s.k. bookbuilding) och förväntas offentliggöras genom 
pressmeddelande omkring den 16 juni 2015. Priset i erbjudandet till allmänheten kommer inte  överstiga 39 kronor per aktie.

2) Huvudaktieägaren förbehåller sig rätten att utöka Erbjudandet med ytterligare högst 10 303 605 aktier.
3) För att täcka eventuell övertilldelning i samband med Erbjudandet har Huvudaktieägaren åtagit sig att, på begäran av Joint Book runners (se sidan 22), sälja 

 ytter ligare aktier motsvarande högst 15 procent av antalet aktier som omfattas av Erbjudandet (”Övertilldelnings optionen”), motsvarande högst 9 507 417 aktier.
4) Antalet aktier som erbjuds av Huvudaktieägaren innefattar en försäljning från vissa andra befintliga aktieägare och Konvertibel innehavare.
5) Det totala värdet av Erbjudandet uppgår till cirka 2 332–2 586 miljoner kronor om Erbjudandet utökas fullt ut och Övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo.

innEhåLL

Coor i korthet 3

VD har ordet 4

Det här är Coor 6

Finansiell information i sammandrag 17

Erbjudandet i sammandrag 19

Frågor och svar 20

Riskfaktorer 21

Definitioner 22



Börsintroduktion av Coor Service Management — 3

Coor är en ledande nordisk facility management-leverantör, 
inriktad främst mot integrerade och komplexa helhetsuppdrag 
(integrerad facility management, IFM). Coor erbjuder specialist-
kompetens inom arbetsplatsservice, fastighetsservice och strate-
giska rådgivningstjänster avseende utveckling av kundernas 
service verksamhet. Coor skapar värde genom att utföra, leda, 
utveckla och effektivisera kundernas serviceverksamheter så att 
de stödjer kundernas kärnverksamhet optimalt. Bland kunderna 
finns ett stort antal större och mindre företag och offentliga 
verksamheter i Norden. 

Coor grundades 1998 som en del av Skanska, och var redan från 
början en renodlad leverantör av IFM-tjänster. Sedan starten har 
Coor aktivt bidragit till att utforma IFM-marknaden i Norden.

Coors vision är att vara den ledande leverantören av  tjänster inom 
facility management (FM) i Norden. Bolaget har som målsättning 
att vara kundens förstahandsval genom att löpande förbättra 
 kvaliteten och utveckla de tjänster som levereras. Coors huvud-
aktie ägare är sedan 2007 ett internationellt risk kapitalbolag, 
 Cinven. Det är Cinvens avsikt att kvarstå som en engagerad aktie-
ägare och därigenom delta i Coors fortsatta utveckling. 

COOR – EN lEDANDE AKtÖR På DEN NORDISKA 
FACIlIty MANAgEMENt-MARKNADEN 

Coors serviceutbud
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ik  ● Upphandling av två eller flera  
FM-tjänster under ett avtal

 ● Samordnad styrning och ledning av 
FM-tjänsterna

 ● Coor har alltid personal på plats som 
har det övergripande ansvaret

 ● Två eller flera FM-tjänster per kund
 ● Levereras på ett koordinerat men inte 

lika integrerat sätt som IFM
 –   Exempel: Lokalvård och Mat och 

dryck (catering)  

 ● En FM-tjänst per kund
 –   Exempel: Lokalvård, Mat och  

dryck (catering) eller  
Fastighetsservice  

1) Stora IFM-avtal >50 MSEK i nettoförsäljning per år och små IFM-avtal ≤50 MSEK i nettoförsäljning per år.

finansiella nyckeltal i urval
jan–dec jan–mar

(MseK) 2014 2013 2012 2015 2014

Nettoomsättning 6 844 6 454 5 526 1 848 1 508
Nettoomsättnings-
tillväxt (%) 6 17 – 23 –
Justerad EBITA1) 354 312 307 100 81
Justerad EBITA 
 marginal (%)2) 5,2 4,8 5,6 5,4 5,4
Justerat nettoresultat3) 20 –209 –353 56 13

Kassagenerering (%)4) 108 118 59 – –

1)  Rörelseresultat före avskrivningar på immateriella tillgångar, exklusive poster  
av engångskaraktär

2)  Justerad EBITA i procent av nettoomsättningen
3)  Justerat nettoresultat är resultat från kvarvarande verksamheter exklusive 

 avskrivningar på immateriella tillgångar
4)  Kassagenerering är operativt kassaflöde genom justerad EBITDA där operativt 

 kassaflöde är justerad EBITDA samt förändring i rörelsekapital med avdrag för 
investeringar

nettoomsättning per geografiskt segment 2014

8%

58%

11%

23%

Finland1)

Sverige2)

Danmark

Norge
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1) Inklusive Estland
2) Inklusive Belgien, Ungern och Polen

COOR I KORtHEt



4 — Börsintroduktion av Coor Service Management

ur hiStoriEn födS framtidEn
Vår verksamhet startade 1998 som en del av byggbolaget  
 Skanska. Redan från start inriktades Coors verksamhet mot mer 
komplexa integrerade facility management-lösningar (IFM) till 
större kunder. Det innebär att all verksamhet, vår organisation, 
våra processer och system är anpassade för att leverera IFM- 
lösningar. Det är stor skillnad på att leverera och utveckla  
 IFM-tjänster jämfört med enstaka facility management-tjänster 
 (FM-tjänster), och det är därför ingen slump att Coor idag är en 
marknadsledande aktör inom just IFM-segmentet i de nordiska 
länderna. Som en heltäckande IMF-leverantör är det 
förhållande vis enkelt att också leverera enstaka FM-tjänster.

En viktig del av Coors arv från Skanska är ett processorienterat 
synsätt och kvalitetsfokus. Det hjälper oss att samordna, styra 
och utveckla våra servicetjänster på ett kostnadseffektivt, 
 kontrollerat och professionellt sätt. Sedan 2004 har vi haft risk-
kapitalbolag som ägare, vilket har medverkat till att vi stärkt vårt 
fokus på resultat och kassaflöde. Jag är mycket stolt över det 
bolag som är Coor Service Management idag. I grunden har vi en 
välskött verksamhet, en bra organisation med en sund kultur,  
en väl diversifierad kundportfölj och en stabil utveckling. Klivet 
till en noterad tillvaro känns därför helt naturligt. Det innebär  
att vi får tillgång till de svenska och internationella kapitalmark-
naderna samtidigt som det är ett kvalitetsbetyg och stärker vårt 
 varumärke, vilket underlättar vår framtida utveckling. 

marknadEnS mESt utvECkLadE 
ErbjudandE
Nyckeln till Coors framgång är och har varit vår uttalade ambi-
tion att vara en värdeskapande serviceleverantör. Vi nöjer oss 
inte bara med att samordna och utföra servicen hos våra kunder –  
vi vill addera ett tydligt mervärde genom att ständigt utveckla  
vår verksamhet och våra tjänster så att de över tid stödjer våra 
 kunders kärnverksamheter optimalt. Vi kallar det för intelligent 
 service – Service med IQ – och det är det som vi anser skiljer oss 
från våra konkurrenter. För att lyckas krävs en god förståelse för 
kundernas varierande utmaningar och ett systematiskt sätt att 

arbeta med  ständiga förbättringar och innovationer. Under åren 
har  detta varit utmärkande för vår företagskultur och resulterat 
i ett flertal smarta, innovativa servicelösningar. 

Just nu handlar vårt utvecklings- och innovationsarbete mycket 
om att förstå vilken nytta vi som serviceleverantör kan ha av ny 
teknik, och hur vi kan anpassa våra lösningar till den allt mer upp-
kopplade och rörliga människan och organisationen. I nära sam-
verkan med leverantörer och kunder testar vi löpande nya inno-
vativa lösningar. De teknikbaserade lösningar som vi bedömer 
vara till störst nytta för våra kunder har vi lanserat under samlings-
namnet ”Coor Smart Solutions”. Dessa lösningar har rönt stor 
uppmärksamhet och intresse bland våra kunder, och befäster vår 
position som en av branschens ledande IFM-leverantörer.

En tydLig färdriktning
Coor har haft en god tillväxt sedan bolaget startade, och fram till 
år 2017 bedöms facility management-marknaden i Norden växa 
med 2,7 procent per år. För IFM-segmentet förväntas den årliga 
tillväxten för samma period ligga på cirka 6 procent.

Vår färdriktning är tydlig - vi kommer att satsa vidare på det som 
ge nom tiderna varit vår stora styrka; att utföra och utveckla 
 integrerade facility managementlösningar till större kunder med 
komplexa behov. Den plattform vi byggt upp för att kunna åstad-
komma det kommer vi också att använda för att erbjuda enstaka 
eller kombinerade tjänster. När det gäller enstaka tjänster 
 fokuserar vi särskilt på de stora och strategiskt viktiga 
tjänsteområ dena lokalvård, mat och dryck (catering) samt fastig-
hetsservice. På så vis drar vi nytta av den kunskap och den 
 erfarenhet vi byggt upp, och skapar också en ingång till kunder 
som vi förhoppningsvis kan växa utifrån. 

Så länge det finns tillväxt på de nordiska FM-marknaderna 
 kommer vi att fortsätta att fokusera på dem. För de kunder som 
önskar följer vi dock med dem utanför Norden, vilket förklarar 
att vi idag även har verksamhet i Polen, Ungern, Estland och  
 Belgien. 

VäRDESKAPANDE I  
SERVICEBRANSCHEN
Vår verksamhet startade 1998, och har sedan dess vuxit och utvecklats på ett starkt sätt. Idag är vi 
ett av Nordens ledande facility management-bolag med marknadens mest utvecklade erbjudande, 
cirka 6 800 medarbetare, en omsättning på rullande 12 månader om cirka 7 200 MSEK, stabil 
lönsamhet och starkt kassaflöde. Nu siktar vi på att bredda vårt ägande genom en börsnotering, 
och därför vill jag passa på att berätta varför det är ett logiskt nästa steg för Coor.

VD HAR ORDEt
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VD HAR ORDEt

Coor Som notErat boLag
Coor har en stark position på en marknad med stabil tillväxt. 
Historien har också visat att facility management-marknaden 
jämfört med många andra marknader är relativt konjunktur-
okänslig. Självklart påverkas även vår verksamhet av kunder 
som drar ner på sina verksamheter i en lågkonjunktur, men 
det uppvägs av att många företag också initierar outsourcing- 
processer i samband med det. Drivkrafterna att låta en service-
specialist ta hand om verksamhetsstödjande tjänster varierar 
dock med tiden. I en lågkonjunktur handlar det om att våra kun-
der vill spara pengar, medan det under en högkonjunktur handlar 
mer om att kund erna vill höja kvaliteten eller öka sin flexibilitet. 

En investering i Coor innebär därför en investering i ett stabilt 
bolag med tillväxtpotential, starkt kassaflöde och låg kapital-
bindning, vilket skapar förutsättningar för en god utdelning.

En investering i Coor är också en investering i ett modernt 
service bolag som utmärker sig genom ett strukturerat 
 utvecklings- och innovationsarbete och ett starkt kundfokus. 
Vår  ambition är tydlig: med hjälp av marknadens bästa med-
arbetare och chefer skapar vi marknadens bästa erbjudande, 
 vilket i sin tur är en förutsättning för fortsatt framgång.

Välkommen som aktieägare i Coor Service Management!

Stockholm i juni 2015

Mikael Stöhr
Koncernchef och vd, Coor Service Management Holding AB

” En investering i Coor innebär  
därför en investering i ett stabilt bolag 
med tillväxtpotential och ett starkt 
kassaflöde, vilket ger förutsättningar 
till en god utdelning.” 
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Coor tillhandahåller över 100 olika FM-tjänster som till exempel 
lokalvård, catering, fastighetstjänster, receptions tjänster,    
post- och pakettjänster samt konferens och mötesrumstjänster. 
Dessa tjänster levereras antingen som en paket lösning i form av  
ett IFM-kontrakt, eller som enstaka eller kombinerade tjänster.

gemensamt för de tjänster som Coor levererar är att de i huvud-
sak levereras på plats hos kunderna. tjänsterna levereras både 
genom Coors medarbetare och genom underleverantörer. 

MARKNADENS BREDAStE OCH MESt 
UtVECKlADE FM-ERBJUDANDE

% av nettooMsättnInGen 2014 Urval av tjänster soM UtFörs av Coor
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 ● Reception

 ● Post- och godshantering
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 ● Catering 
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 ● Tillsyn och skötsel

 ● Förbättringsåtgärder

 ● Planerat underhåll

 ● Energioptimering och energi-
effektivisering

 ● Utryckningstjänster

 ● Säkerhetssystem och inbrottslarm 
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r Ingår som en del av IFM och 
 kombinerade FM-tjänster.  

Är en del i prissättningen för  
övergripande tjänster och genererar 

ingen egen försäljning 

 ● Rapportering och beslutsunderlag

 ● Analyser

 ● Nyckeltalsanalys

 ● Åtgärdsplaner

 ● Projektledning

 ● Process- och systemdesign

DEt HäR äR COOR
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Coor har under de senaste 15 åren utvecklat långsiktiga relationer 
med en mängd nordiska kunder. Mer än 75 procent av netto-
omsättningen 2014 kom från kunder som samarbetat med Coor 
i mer än 6 år. 

Coors kundbas består av en blandning av stora ledande före-
tagskunder, kunder inom offentlig sektor samt små och medel-
stora företag. Under 2014 hade Coor 27 kunder som stod för en 
årlig nettoomsättning överstigande 50 miljoner SEK. Coors 
kärnfokus ligger på större IFM-uppdrag som i snitt uppgår till 
cirka 180 miljoner SEK årligen.

Coors kundbas domineras idag av kunder i privat sektor. Under 
senare år har Coor upplevt en ökning av antalet kunder inom 
offentlig sektor, exempelvis NKS (Nya Karolinska Solna), danska 
polisen och Danmarks Radio, och Coor förväntar sig att se ett 
ökande antal möjligheter till kontrakt inom offentlig sektor på 
marknaden. 

Coor har en hög förlängningsgrad. Under åren 2008–2014 låg den 
i genomsnitt på 85 procent.

låNgVARIgA OCH StABIlA  
KUNDRElAtIONER

Långsiktiga kundrelationer i en diversifierad portfölj 
av nordiska kunder, % av nettoomsättningen 2014

>10 år6–10 år3–5 år1–2 år

7%

16%

54%

23%

Mer än 75 procent av nettoomsättningen 2014 kom från  
kunder som samarbetat med Coor i mer än 6 år.

Coors avtal löper ut relativt  
balanserat över tid

6%

18%

10%

53%

13%

Rullande kontrakt

Förfaller under 2015

Förfaller under 2016

Förfaller under 2017

Förfaller efter 2017

Baseras på kontraktsportfölj i maj 2015.

DEt HäR äR COOR



Coor sMart solUtIons

På Coor lägger vi stor vikt vid att förstå hur ny 
teknik, som till exempel ”Internet of Things”, 
”Mobile first” och ”Indoor positioning”, kan 
användas i de tjänster vi levererar. Genom vårt 
innovationsnätverk, som inkluderar med-
arbetare, kunder, specialister och leverantörer, 
så kan vi löpande identifiera, utveckla och 
 lansera nya, innovativa lösningar för våra 
 kunder. Några av våra mest populära koncept 
har vi lanserat under samlingsnamnet ”Coor 
Smart Solutions”. 
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Under 2014 uppskattas den totala nordiska FM-marknaden 
 uppgå till cirka 380 miljarder SEK, varav cirka 200 miljarder SEK 
är outsourcat, d.v.s. utfört av extern part. Sverige är Nordens 
största marknad för outsourcade FM-tjänster, följt av Danmark, 
Norge och Finland.

IFM-segmentet utgör cirka 11 miljarder SEK av den outsourcade 
nordiska FM-marknaden 2014. IFM-andelen av den outsourcade 
delen av FM-marknaden är högst i Sverige och lägst i Finland 
bland de nordiska länderna. 

Under den senaste lågkonjunkturen påverkades FM-marknaden 
i mindre utsträckning än ekonomin i stort. De nordiska mark-
naderna uppvisade begränsad eller ingen nedgång i och med att 
 vissa lägre servicenivåer hos befintliga kunder i allmänhet mot-
verkades av en ökad outsourcing i allmänhet. Efterfrågan på FM-
tjänster har historiskt sett varit relativt stabil och konjunktur-
okänslig. 

DEN NORDISKA FM-MARKNADEN

fortsatt attraktiv marknadstillväxt  
inom fm, miljarder SEk

ifm-segmentet förväntas växa snabbare än 
fm-marknaden i sin helhet, miljarder SEk
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Källa: Internationell strategikonsultbyrå

historisk återhämtningsförmåga under en  
konjunkturnedgång 

BNP Norden1) Omsättningen för FM-tjänster i Norden1),2)

Indexerad till 100

Under 
finanskrisen
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1) Nordiskt BNP inkluderar Sverige, Danmark, Norge och Finland
2)  Omsättningen för FM-tjänster i Norden: FM-tjänster beräknade utifrån statistiken  

för landspecifik nationell omsättning för relevanta företagskategorier

Källa: Internationell strategikonsultbyrå 
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Den nordiska FM-marknaden är fragmenterad. De tio största 
FM-leverantörerna utgör cirka 30 procent av den outsourcade 
marknaden under 2014. Coor hade en marknadsandel om cirka 
3 procent av den totala nordiska FM-marknaden för outsourcing-
tjänster, och cirka 36 procent av det nordiska IFM-segmentet 
2014. Det gör Coor till den största IFM-aktören i Norden och 
utgör tillsammans med ISS och Sodexo cirka 82 procent av det 
 nordiska IFM-segmentet. 

Inom kombinerade och enstaka tjänster är spridningen 
konkurrens mässigt större, från stora internationella företag till 
små lokala aktörer. 

Många IFM-aktörer har startat som leverantörer av enstaka 
 FM-tjänster, men har under senare tid valt att fokuserat mer på 
integrerade lösningar. Många av Coors konkurrenter är särskilt 
starka inom en specifik tjänstekategori, men erbjuder begränsade 
eller inga tjänster inom andra tjänstekategorier och/eller IFM-
segmentet.

COOR – DEN StÖRStA  
IFM-AKtÖREN I NORDEN

konkurrenssituationen inom fm under 2014

Företag
andel av den  
nordiska FM- 
marknaden1)

IFM-fokus Fastighets- 
service lokalvård Mat och dryck säkerhet

3%

Johnson Controls 1% Huvudsakligen utlagt på entreprenad

ISS 9%

Sodexo 3%

Caverion 7%

Compass Group 2%

SOL 1%

L&T 1%

Fazer 2%

G4S 2%

Primärt fokus Sekundärt fokus

1) FM-marknadens storlek och FM-marknadens andelar utgörs av uppskattade siffor för 2014 baserat på företagens intäkter.

Källa: Internationell strategikonsultbyrå

konkurrenssituationen inom ifm1) under 2014

36%

32%

14%

19%

Coor

ISS

Sodexo

Övrigt

1)  IFM-segmentets andelar utgörs av uppskattade siffror för  
2014 baserat på företagens intäkter

Källa: Internationell strategikonsultbyrå 

DEt HäR äR COOR
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Coor har upplevt en stark genomsnittlig årlig tillväxt på 11  procent 
mellan 2012 och 2014. Den organiska tillväxten har främst drivits 
av Coors förmåga att attrahera nya kunder, under de senaste  
åren främst större IFM-uppdrag till kunder i Norge  (Statoil) och 
 Danmark (Danska Polisen), samt försäljningstillväxt i redan 
befintliga kontrakt. Den icke organiska tillväxten kommer främst 
från uppköpet av servicebolaget Addici under 2012. 

Coors negativa rörelsekapital, –397 MSEK (2014), samt låga 
investeringsbehov, 32 MSEK (2014), resulterade i en kassagenere-
ring på 108 procent under 2014. Bolaget har haft en genomsnittlig 
kassagenerering på 95 procent de tre senaste åren. Detta är i linje 
med Coors finansiella mål om att på medellång sikt behålla en 
årlig kassagenerering över 90 procent. 

KASSAgENERERANDE OCH  
ROBUSt AFFäRSMODEll

Stark tillväxt med stabil Ebita-marginal Stark kassagenerering 

201420132012 201420132012

Nettoomsättning (MSEK) EBITA-marginal (%)

5 526

6 454
6 844

5,6%

4,8% 5,2%

11%

Genomsnittlig årlig tillväxt

201420132012 201420132012

Operativt kassaflöde (MSEK)1) Kassagenerering (%)2)

215

436 434

59%

118% 108%

1)  Operativt kassaflöde är justerad EBITDA samt förändring i rörelsekapital  
med avdrag för investeringar

2) Kassagenerering är operativt kassaflöde genom justerad EBITDA 

DEt HäR äR COOR



Coor sMart oFFICe

Coor har stor erfarenhet av olika typer av 
kontors lösningar, och kan bidra med kvalifice-
rad rådgivning vid planering och utformning 
av ändamålsenliga, effektiva och långsiktigt 
hållbara arbetsplatser. I  början av 2015 lanse-
rades en ny webb, som presenterar vår syn på 
och våra lösningar för det moderna, smarta 
kontoret: www.smartoffice.coor.com. 
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Styrelsen för Coor har antagit följande finansiella mål på medellång sikt:

FINANSIEllA Mål OCH  
UtDElNINgSPOlICy

FInansIella Mål MedellånG sIKt FräMsta drIvKraFterna

organisk omsättnings- 
tillväxt över en  

konjunkturcykel 
4–5%

 ● Växa i linje med den nordiska FM-marknaden genom att försvara marknads-
andelen inom IFM-segmentet och samtidigt förbättra marknadsandelen inom 
enstaka och kombinerade FM-tjänster

 ● Tillväxttakten kan variera mellan enskilda år om bolaget vinner eller förlorar 
 större kontrakt

 ● Avser även att växa genom selektiva tilläggsförvärv

justerad  
ebIta-marginal ~5,5%

 ● Fortsatt fokusera på övergripande operationella effektivitetsförbättringar  och 
kostnadsbesparingar

 ● Att i takt med att enskilda kontrakt mognar, kunna förbättra marginalen 
 ytterligare genom fortsatta effektivitetsförbättringar

Kassagenerering1) >90%
 ● Historiskt har investeringsnivån (exklusive förvärv) varit cirka 0,5 procent av 

nettoomsättningen, en nivå som bedöms spegla framtida behov
 ● Bolaget förväntar sig att kunna fortsätta driva verksamheten med negativt och 

minskande rörelsekapital

Kapitalstruktur2) <3,0x

 ● Bolagets verksamhet är relativt stabil med låg kapitalintensitet i förhållande till 
investeringsbehov och rörelsekapitalbehov

 ● Bolaget avser att upprätthålla en kapitalstruktur som är flexibel och ger möjlig-
het att tillvarata strategiska möjligheter och samtidigt bibehålla en sund 
 finansiell ställning

Utdelningspolicy ~50%

 ● Över en konjunkturcykel ska omkring 50 procent av bolagets nettoresultat för 
perioden (före avskrivningar och nedskrivningar av immateriella tillgångar) 
delas ut till aktieägarna

1) Justerad EBITDA samt förändring i rörelsekapital med avdrag för investeringar genom justerad EBITDA.
2) Räntebärande nettoskuld / Justerad EBITDA (senaste 12 månader) 

DEt HäR äR COOR
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kristina Schauman
Styrelseledamot  
sedan 2015

Styrelseledamot i 
 BillerudKorsnäs, åF, 
Orexo, Apoteket och 
livförsäkringsbolaget 
Skandia. 

Aktieägande:  
10 000 aktier3)

mikael Stöhr
Styrelseledamot  
sedan 2013

VD och koncernchef i 
Coor Service 
 Management. Styrelse-
ordförande i Coor 
Industrial Services 
 group AB, 
 styrelseledamot i 
 Acipenser AB och 
SJ AB. 

Aktieägande: 
84 507 aktier2)

StyrELSE

anders narvinger
Styrelseordförande  
sedan 2008

Styrelseordförande i 
Alfa laval, Capio och 
åF samt styrelse-
ledamot i JM och 
Pernod Ricard.

Aktieägande: 
52 030 aktier1)

Søren Christensen
Styrelseledamot  
sedan 2011

Partner på Cinven.

Aktieägande: –

mats jönsson
Styrelseledamot  
sedan 1988

Styrelseordförande i 
logent samt styrelse-
ledamot i Mt Højgaard 
och Infratek.

Aktieägande: 
463 457 aktier1)

monica Lindstedt
Styrelseledamot sedan 
2015  villkorat av att 
erbjudandet  fullföljs

grundare av Hemfrid. 
 Styrelseledamot i 
Företag arna, Svenska 
Hus, SVt, Uniflex och 
UNICEF Sverige.

Aktieägande: 
10 000 aktier3)

bernt magnusson
Styrelseledamot  
sedan 2005

Styrelseledamot 
i  Kancera AB och  
StC Interfinans.

Aktieägande: 
60 757 aktier1)

StyRElSE OCH lEDANDE  
BEFAttNINgSHAVARE

DEt HäR äR COOR

1) Baserat på att erbjudandepriset motsvarar mittpunkten i prisintervallet samt att Aktiekonverteringen, Aktiesammanläggningen, den Riktade Fondemissionen 
samt Aktieomfördelningen har genomförts.

2) Mikael Stöhr har avtalat med Huvudaktieägaren att han ska förvärva aktier i Bolaget till erbjudandepriset från Huvudaktieägaren för ett sammanlagt belopp om 
3 miljoner SEK, vilket motsvarar cirka 84 507 aktier baserat på att erbjudandepriset motsvarar mittpunkten i prisintervallet.

3) Monica lindstedt och Kristina Schauman har avtalat med Huvudaktieägaren att de ska förvärva 10 000 aktier av Huvudaktieägaren till erbjudandepriset.
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thomas backteman
IR-chef (adjungerad)  
sedan 2015 

tidigare kommunika-
tionschef på Swedbank.

Aktieägande: –

ulf Wretskog
Chef för Sverige  
sedan 2013 

tidigare distrikt- och 
 projektchef på Skanska. 

Aktieägande: 
80 487 aktier1)

johan mild
Chef för för Finland  
sedan 2011

tidigare VD för  
luja Palvelut, direktör 
för ISS Palelut.

Aktieägande: 
14 759 aktier1)

jørgen utzon
Chef för Danmark  
sedan 2001

tidigare VD för Strax 
Nordic och logistic 
Manager för Xerox 
Danmark.

Aktieägande: 
66 273 aktier1)

klas Elmberg
Chef för Norge sedan 2014

tidigare controller för 
Saab Automobile, 
 Accenture.

Aktieägande: 
18 227 aktier1)

LEdandE bEfattningShavarE

mikael Stöhr
Koncernchef och VD 
sedan 2013

tidigare VD för green 
Cargo och Axindustries, 
vice VD för Axel 
 Johnson International, 
McKinsey & Co.

Aktieägande:  
84 507 aktier2)

olof Stålnacke
CFO sedan 2009 

tidigare CFO för  
the Absolut Company, 
McKinsey & Co.

Aktieägande: 
75 355 aktier1)

jens Ebbe rasmussen
SVP Business 
 development sedan 2009 

tidigare McKinsey & 
Co, Unibank och  
Nordea.

Aktieägande: 
69 643 aktier1)

rikard Wannerholt
SVP Operations 
 development sedan 2013 

tidigare VD för Sun 
Microsystems Sverige 
och VD för Addici.

Aktieägande: 
17 571 aktier

anders asplund
HR-chef sedan 2000

tidigare HR-chef för 
ASg och Ohlsson & 
Skarne och chef för 
 Management  Planning 
Development Skanska. 

Aktieägande: 
36 427 aktier1)

DEt HäR äR COOR

1) Baserat på att erbjudandepriset motsvarar mittpunkten i prisintervallet samt att Aktiekonverteringen, Aktiesammanläggningen, den Riktade Fondemissionen 
samt Aktieomfördelningen har genomförts.

2) Mikael Stöhr har avtalat med Huvudaktieägaren att han ska förvärva aktier i Bolaget till erbjudandepriset från Huvudaktieägaren för ett sammanlagt belopp om 
3 miljoner SEK, vilket motsvarar cirka 84 507 aktier baserat på att erbjudandepriset motsvarar mittpunkten i prisintervallet.

För mer information, se www.coor.se
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I slutet av det första kvartalet 2015 hade Coor 6 084 medarbetare 
(räknat som heltidstjänster). Av dessa var cirka 50 procent kvin-
nor och 50 procent män. Personalomsättningen för 2014 var 
9,7 procent jämfört med 10,8 procent för 2013. Jämfört med sina 
konkurrenter har Coor en förhållandevis låg personalomsättning.

Coors ambition är att vara en bra, ansvarstagande och stimule-
rande arbetsgivare som erbjuder sina anställda en säker, rättvis, 
icke-diskriminerande och utvecklande arbetsmiljö. Områden 

som Coor fokuserar särskilt på är arbetsmiljö och säkerhet, frisk-
vård, kompetensutveckling och lika behandling. 

Coor har även utvecklat ett omfattande utbildningsprogram för 
alla chefer och specialister (Coor Management School) och med-
arbetare (Coor Service School). Detta program består av obliga-
toriska basutbildningar och frivilliga påbyggnadsutbildningar 
med olika inriktningar.

COOR SOM ARBEtSgIVARE

Låg och stabil personalomsättning i jämförelse  
med Coors konkurrenter1)

antal anställda fördelat per geografisk enhet

201420132012

9,3%

10,8%

9,7%

1%

11%

55%

18%

15%

Sverige1)

Norge

Danmark

Finland2)

Koncernen

1)  Beräknat som antalet personer som gått i pension eller avslutat sin 
anställning på eget initiativ som en andel av det genonsnittliga 
antalet anställda beräknat utifrån det faktiska antalet anställda vid 
årets mitt och vid årets utgång 

1) Inklusive Belgien, Ungern och Polen
2) Inklusive Estland

DEt HäR äR COOR
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resultaträkning i sammandrag 
jan–dec jan–mars

(tseK) 2014 2013 2012 2015 2014

Nettoomsättning 6 843 791 6 453 617 5 525 946 1 847 524 1 507 589
Kostnad för sålda tjänster (6 450 658) (6 051 022) (5 050 810) (1 669 975) (1 377 636)

Bruttoresultat 393 133 402 595 475 136 177 550 129 953

Försäljnings- och administrationskostnader ( 475 574) ( 585 336) ( 471 620) ( 126 742) ( 115 451)

Rörelseresultat (82 442) (182 741) 3 516 50 808 14 502

Finansiella intäkter och kostnader (272 038) (728 658) (670 798) (33 848) (55 155)

Resultat före skatt (354 480) (911 399) (667 282) 16 960 (40 652)

Inkomstskatt 43 633 333 963 105 016 (5 120) 2 123

Periodens vinst på kvarvarande verksamhet (310 847) (577 436) (562 266) 11 839 (38 529)

balansräkning i sammandrag 
31 dec 31 mar

(tseK) 2014 2013 2012 2015

Goodwill 2 778 315 2 875 641 2 917 152 2 778 645
Kundkontrakt 1 249 517 1 596 815 1 988 619 1 204 925
Övriga immateriella tillgångar 76 352 84 084 92 589 75 281

Materiella anläggningstillgångar  78 171  140 170  162 151  75 293 

Finansiella anläggningstillgångar 12 883  21 921  29 271 10 658

Summa anläggningstillgångar 4 195 238 4 718 632 5 189 782 4 144 802

Varulager 17 178 46 842 51 944 19 113
Fordringar avseende pågående tjänsteuppdrag 16 531 56 456 69 552 –
Kundfordringar 1 155 179 1 215 213 1 368 027 1 036 526
Skattefordringar 120 109 8 727 114
Övriga fordringar 20 523 39 558 37 887 20 841
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 409 919 370 475 365 531 448 735
Likvida medel 335 198 288 250 248 647 218 282

Summa omsättningstillgångar 1 954 646 2 016 902 2 150 315 1 743 611

Tillgångar i avyttringsgrupp som  
innehas för försäljning 411 595 451 011

Summa tillgångar 6 561 479 6 735 534 7 340 097 6 339 424

Kapital och reserver som kan hänföras  
till moderföretagets aktieägare 1 177 631 1 627 854 (1 808 969) 1 188 020
Innehav utan bestämande inflytande – 1 740 1 743 –

Summa eget kapital 1 177 631 1 629 594 (1 807 226) 1 188 020

Låneskulder 2 804 622 2 747 740 6 374 660 2 794 592
Derivat 3 591 2 609 17 579 5 384
Avsättningar för pensioner och liknande skulder 9 688 12 494 18 808 11 028
Ej räntebärande skulder  50 178  123 429  499 501  47 190 

Summa långfristiga skulder 2 868 078 2 886 271 6 910 548 2 858 193

Leverantörsskulder  893 162  903 135  829 646  713 543 
Räntebärande skulder  219 628  173 972  84 595  198 085 
Aktuella skatteskulder  3 215  9 747  11 536  9 681 
Övriga rörelseskulder 1 116 428 1 067 775 1 117 590 1 074 631 
Avsättningar  11 738  65 040  193 408  7 778 

Summa kortfristiga skulder 2 244 171 2 219 669 2 236 775 2 003 718 

Skulder i avyttringsgrupp som innehas för försäljning 271 600 289 494

Summa kortfristiga skulder 2 515 770 2 219 669 2 236 775 2 293 211

Summa skulder 5 383 849 5 105 940 9 147 323 5 151 405

Summa eget kapital och skulder 6 561 479 6 735 534 7 340 097 6 339 424

FINANSIEll INFORMAtION  
I SAMMANDRAg

FINANSIEll INFORMAtION I SAMMANDRAg
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kassaflödet i sammandrag 
jan–dec jan–dec

(tseK) 2014 2013 2012 2015 2014

Kassaflöde från den löpande verksamheten  74 852  251 179  21 226 (89 592) (75 633)
Kassaflöde från investeringsverksamheten  54 140  42 614 (199 175) (9 023) 479
Kassaflöde från finansieringsverksamheten  32 716 (153 897)  284 547 (22 242) (2 755)

Nettokassaflöde  53 428  54 667  106 598 (120 858) (77 908)

Likvida medel vid periodens början  288 250  248 647  139 358 335 198 288 254
Kursdifferens i likvida medel (6 480) (15 064)  2 691 3 942 2 219

Likvida medel vid periodens slut  335 198  288 250  248 647 218 282 212 564

finansiella nyckeltal i urval 
jan–dec jan–mar

(MseK) 2014 2013 2012 2015 2014

Nettoomsättning 6 844 6 454 5 526 1 848 1 508
Nettoomsättningstillväxt (%) 6 17 – 23 –
Justerad EBITA1) 354 312 307 100 81
Justerad EBITA marginal (%)2) 5,2 4,8 5,6 5,4 5,4
Justerat nettoresultat3) 20 –209 –353 56 13

Kassagenerering4) 108 118 59 – –

1) Rörelseresultat före avskrivningar på immateriella tillgångar exklusive poster av engångskaraktär.
2) Justerad EBITA i procent av nettoomsättningen.
3) Justerat nettoresultat är resultat från kvarvarande verksamheter exklusive avskrivningar på immateriella tillgångar.
4) Kassagenerering är operativt kassaflöde genom justerad EBITDA där operativt kassaflöde är justerad EBITDA samt förändring i rörelsekapital med avdrag för investeringar.
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ErbjudandEt
Erbjudandet omfattar mellan 42 948 718 och 52 343 750 nyemitte-
rade aktier som erbjuds av Bolaget och samt mellan 735 430 och 
5 338 995 befintliga aktier som erbjuds av Huvudaktie ägaren. 
totalt erbjuds således mellan 48 287 713 och 53 079 180 aktier 
i  Erbjudandet. Huvudaktieägaren har förbehållit sig rätten att 
 utöka Erbjudandet med ytterligare högst 10 303 605 aktier.

PriSEt i ErbjudandEt
Priset i erbjudandet förväntas komma att fastställas inom inter-
vallet 32–39 kronor per aktie. Priset i erbjudandet till allmänheten 
kommer dock inte överstiga 39 kronor per aktie. Courtage utgår ej. 
Det slutliga fastställda priset i erbjudandet kommer att offentlig-
göras genom ett pressmeddelande omkring den 16 juni 2015.

anmäLan
Anmälan om förvärv av aktier inom ramen för erbjudandet  
till  allmänheten i Sverige ska avse lägst 300 aktier och högst 
30 000 aktier, i jämna poster om 100 aktier.

anmäLningSPEriod
Anmälningsperioden påbörjas den 4 juni 2015 och avslutas den 
12 juni 2015 klockan 17:00.

anmäLan via intErnEt 
Kunder hos Nordea som är anslutna till tjänster via internet kan 
anmäla sig för förvärv av aktier via Nordeas hemsida eller hem-
bank. Personer som är depåkunder hos Avanza kan anmäla sig för 
förvärv av aktier via Avanzas internettjänst.

anmäLan På SärSkiLd 
anmäLningSSEdEL
Anmälan kan även göras på särskild anmälningssedel som kan 
erhållas från Nordeas kontor och från Coor. Anmälningssedeln 
finns tillgänglig på Coors webbplats (www.coor.com) och 
 Nordeas webbplats (www.nordea.se). 

Anmälningssedeln kan  lämnas till något av Nordeas kontor. 
Anmälningssedlar enligt ovan kan även skickas till:

nordea bank ab (publ)
Issuer Service
R5303
105 71 Stockholm

konto/dEPåEr mEd SPECifika rEgLEr
Den som vill använda konton/depåer med specifika regler för 
värde papperstransaktioner, till exempel investeringssparkonto 
eller kapitalförsäkring, för förvärv av aktier inom ramen för 
erbjudandet måste kontrollera med den bank eller det institut 
som för kontot, respektive tillhandahåller försäkringen, om detta 
är möjligt.

tiLLdELning oCh Likvid
tilldelning beräknas ske omkring den 16]juni 2015. Snarast 
 därefter kommer avräkningsnota att sändas ut till de som erhållit 
tilldelning i erbjudandet. De som inte tilldelats aktier får inget 
meddelande. Om full betalning inte görs i rätt tid, kan tilldelade 
aktier komma att överlåtas till annan. Skulle försäljningspriset 
vid sådan överlåtelse understiga priset i erbjudandet kan den som 
erhöll tilldelning av aktier i erbjudandet få svara för mellan-
skillnaden.

viLLkor för ErbjudandEtS 
fuLLföLjandE
Erbjudandet är villkorat av att Coor erhåller en nyemissionslikvid 
om cirka 1 675 miljoner SEK före emissionskostnader, d.v.s. att 
samtliga nyemitterade aktier som erbjuds av Bolaget tecknas, 
samt att Coor, Huvudaktieägaren och Managers träffar avtal om 
placering av aktier, vilket förväntas äga rum omkring den 15 juni 
2015, att vissa villkor i avtalet uppfylls samt att avtalet inte sägs 
upp. Om ovan angivna villkor inte uppfylls eller om avtalet sägs 
upp kan Erbjudandet avbrytas. I sådant fall kommer vare sig leve-
rans av eller betalning för aktier genomföras under Erbjudandet.

 

ERBJUDANDEt I SAMMANDRAg

Denna informationsbroschyr är framtagen för att hjälpa dig som privat investerare att sätta dig in i 
 erbjudandet om att förvärva aktier i Coor och att översiktligt förstå Coors verksamhet. Den syftar även 
till att ge vägledning i hur du anmäler dig för förvärv av aktier. För fullständiga villkor och ytterligare 
 information hänvisas till prospektet.

ERBJUDANDEt I SAMMANDRAg

2015

Anmälningsperiod
påbörjas 

4 juni

Anmälningsperiod
för allmänheten avslutas 

12 juni

Priset offentliggörs, 
besked om tilldelning och 
handel i aktien påbörjas 

16 juni

Likviddag

18 juni

54 12 16 186 7 8 9 10 11

prelIMInär tIdplan
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vad är en börsintroduktion?
genom en börsintroduktion görs aktierna i ett aktiebolag till-
gängliga för handel på en aktiebörs, där aktien samtidigt noteras. 
I Coors fall sker detta genom att Coor ger ut nya aktier och att 
Huvudaktieägaren säljer delar av sitt aktieinnehav och att aktierna 
noteras på Nasdaq Stockholm.
 
varför genomför Coor en börsintroduktion?
Coor förvärvades 2007 av Cinven. Cinvens investeringsstrategi är 
att förvärvar framgångsrika, högkvalitativ företag och arbeta 
med dem för att hjälpa dem att växa och utvecklas med hjälp av 
beprövade värdeskapande strategier. Investeringsstrategin inne-
bär också en efterföljande avyttring av de förvärvade bolagen 
inom en viss tidsperiod. Styrelsen och Coors koncernledning gör 
nu, med stöd av Cinven, bedömningen att tidpunkten för en 
notering av Coor är lämplig. Börsintroduktionen kommer att 
bredda Coors aktieägarbas, öka den allmänna kännedomen om 
företaget, samt minska Coors skuldsättningsnivå och därmed 
ytterligare stärka dess kassagenerering, vilket bedöms underlätta 
Bolagets framtida tillväxt och utveckling. 

ger aktierna rätt till utdelning?
Aktierna medför rätt till andel i Coors vinst från och med för 
räkenskapsåret 2015 och eventuell utdelning betalas ut efter 
beslut på bolagsstämma 2016.

hur gör jag för att få tag på prospektet för 
börsintroduktionen?
Prospektet finns att ladda ner på Coors webbplats   
(www.coor.com) samt Nordeas, DNB Markets och Avanzas 
 respektive webbplats (www.nordea.se, www.dnb.no/emisjoner,   
www.avanza.se).

när och hur fastställs priset?
Det slutliga priset fastställs genom en form av anbudsförfarande 
för vissa institutionella investerare. Det slutliga priset förväntas 
komma att fastställas inom intervallet 32–39 kronor per aktie. 
Priset kommer att offentliggöras omkring den 16 juni 2015.   
Priset i Erbjudandet till allmänheten kommer inte att överstiga 
39  kronor.

kan jag ångra mig efter det att jag skickat in min 
anmälan?
Nej, anmälan är bindande.

när vet jag om jag fått tilldelning?
tilldelning av aktier beräknas ske omkring den 16 juni 2015 och 
generell information om tilldelningen kommer att meddelas i 
direkt anslutning därtill via pressmeddelande och på Coors 
webbplats. Snarast därefter kommer avräkningsnota att sändas ut 
till de som erhållit tilldelning i erbjudandet.

hur erhåller jag aktierna?
Om du får tilldelning förväntas aktierna att finnas på ditt  
VP-konto, servicekonto, värdepappersdepå eller investerings-
sparkonto omkring den 18 juni 2015. 

när kommer handel i Coor-aktien påbörjas?
Handel i aktien vid Nasdaq Stockholm beräknas påbörjas 
omkring den 16 juni 2015. 

hur stor andel av Coors aktier kommer Cinven att 
äga efter börsnoteringen?
Efter att erbjudandet har genomförts kommer Cinven att äga 
totalt cirka 37 procent av aktierna i Coor baserat på mittpunkten i 
prisintervallet i Erbjudandet (35:50 kronor per aktie) och förutsatt 
att Erbjudandet utökas till fullo men att övertilldelnings optionen 
inte utnyttjas. Om övertill delningsoptionen utnyttjas till fullo 
kommer Cinven efter att erbjudandet har genomförts att äga totalt 
cirka 28 procent av aktierna i Coor baserat på mittpunkten i pris-
intervallet i erbjudandet. Cinvens avsikt är att kvarstå som en enga-
gerad aktieägare och därigenom delta i Coors fortsatta utveckling.

är det riskfyllt att köpa aktier?
Risker och risktagande är oundvikliga aspekter av aktieägande. 
Eftersom en aktieinvestering kan öka eller minska i värde är det 
inte säkert att investeraren kommer att kunna få tillbaka det 
investerade kapitalet. Utvecklingen för en börsnoterad aktie 
beror på ett antal faktorer där några är bolagsspecifika medan 
andra rör kapitalmarknaden i dess helhet. Det är omöjligt för ett 
enskilt bolag att kontrollera alla de faktorer som kan påverka 
aktiekursen och därför ska varje investeringsbeslut i aktier 
 föregås av en noggrann analys. 

vart vänder jag mig om jag vill veta mer?
Du kan få mer information på Coors webbplats (www.coor.com), 
från Nordea (www.nordea.se) eller Avanza (www.avanza.se). Där 
kan du också få det fullständiga prospektet.

vem kan ta del av Erbjudandet?
Enbart kunder som har eller öppnar ett konto hos Nordea och /
eller Avanza kan ta del av Erbjudandet.

FRågOR OCH SVAR

Detta avsnitt innehåller svar på de vanligaste frågorna i anledning av börsintroduktionen. Om du har 
ytterligare frågor kan du kontakta thomas Backteman, Investor Relations-ansvarig på Coor,  
via ir@coor.com / thomas.backteman@coor.com eller på telefon +46 (0)708 311 166.

FRågOR OCH SVAR
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riSkEr rELatEradE tiLL CoorS 
vErkSamhEt oCh marknad

 ● Bolaget kan påverkas negativt av exponeringen mot risker 
 hänförliga till kundkoncentrationen 

 ● Bolaget är föremål för risker hänförliga till Bolagets avtal, 
 inklu sive förmågan att korrekt bedöma prissättningsvillkor, 
 medarbetar- och övriga finansiella skyldigheter, komplexiteten 
i Bolagets IFM-avtal och kunders potentiella beslut att säga upp 
avtal i förtid eller ändra omfattningen av avtalen

 ● Om Bolaget inte förmår att växa organiskt eller behålla och 
utveckla relationerna med befintliga kunder samt erhålla nya 
 kunder kan det få en väsentlig negativ inverkan på Bolagets 
 verksamhet, resultat och finansiella ställning

 ● Operativa risker kan ha en negativ påverkan på Bolagets anseende, 
varumärke eller lönsamhet

 ● Bolagets verksamhet blir allt mer komplex, vilket ökar 
 exponeringen gentemot operativa risker

 ● Bolagets verksamhet kan drabbas av arbetsnedläggning eller andra 
arbetskonflikter

 ● Bolaget verkar i en i hög grad konkurrensutsatt sektor
 ● Försämrade ekonomiska förutsättningar i Norden kan påverka 

efterfrågan på FM-tjänster och kan få en väsentlig negativ 
 inverkan på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning

 ● Bolagets konkurrenskraft och framtidsutsikter är beroende av de 
ledande befattningshavarna och andra nyckelpersoner

 ● Bolaget kan kanske inte rekrytera, utbilda och behålla ett 
 tillräckligt antal kvalificerade medarbetare, vilket kan ha en 
väsentlig negativ inverkan på Bolagets verksamhet, resultat och 
finansiella ställning

 ● Bolagets avtal inom den offentliga sektorn kan påverkas av 
 politiska och administrativa beslut

 ● Bolaget är föremål för risker vid förvärv
 ● Bolaget och dess verksamhet är föremål för omfattande lagstift-

ning och reglering vilket kan begränsa verksamheten eller medföra 
risker hänförliga till bristande efterlevnad, och kostnaden för 
efterlevnad kan komma att öka i framtiden

 ● Bolaget kan vara exponerat mot skatteförändringar i de 
 juris diktioner där verksamheten bedrivs

 ● Bolagets nettoförsäljning kan variera, vilket kan påverka 
 marginalerna

 ● Bolaget är föremål för risker hänförliga till ansvar under kundavtal 
för vilket det kan saknas tillräckligt försäkringsskydd

 ● Bolaget är föremål för risker hänförliga till tjänster från under-
leverantörer

 ● Valutakursförändringar kan ha en väsentlig negativ inverkan på 
Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning

 ● Bolagets befintliga lånevillkor och risken att lån inte kan refinan-
sieras när de förfaller kan ha en negativ inverkan på Bolagets 
 verksamhet, rörelseresultat och finansiella ställning

 ● Bolagets verksamhet är beroende av att It- och kommunikations-
system fungerar korrekt

 ● Avvikelser och förändringar i antaganden hänförliga till nedskriv-
ningsprövningar skulle kunna påverka värdet av immateriella 
 tillgångar och det egna kapitalet samt redovisat resultat

 ● Bolaget kommer att ådra sig tillkommande kostnader i samband 
med övergången till noterat bolag och ledningen kommer att 
behöva ägna betydande tid åt regelefterlevnadsfrågor

 ● Bolaget är föremål för finansiella risker

riSkEr rELatEradE tiLL  
ErbjudandEt oCh att äga aktiEr

 ● Aktiekursen kan fluktuera och kan komma att understiga 
 erbjudandepriset

 ● Aktiekursen för noterade bolag kan vara mycket volatil
 ● Betydande framtida aktieförsäljningar kan inverka negativt på 

aktiernas marknadsvärde
 ● Huvudaktieägaren kommer även framöver kunna utöva ett 

 betydande inflytande över Coor och dess intressen kan komma  
att avvika från övriga aktieägares intressen

 ● Bolagets möjlighet att lämna utdelning i framtiden är beroende av 
många olika faktorer

 ● Framtida erbjudanden om skuldinstrument eller aktierelaterade 
värdepapper kan inverka negativt på aktiernas marknadspris

 ● Det finns en risk att företrädesrätt för aktieägare i USA och i 
andra länder än Sverige inte kommer att vara tillgänglig

 ● Det finns en risk att anspråk baserade på federal amerikansk 
 värdepapperslagstiftning inte går att verkställa i Sverige

 ● Aktierna kan bli föremål för källskatt enligt den amerikanska 
FAtCA-lagstiftningen

 ● Valutakursförändringar kan få en negativ inverkan på aktie- och 
utdelningsvärdet för aktieägare utanför Sverige 

RISKFAKtORER

En investering i Coors aktier är förenad med olika risker. Innan ett investeringsbeslut fattas är det viktigt att noggrant analysera de riskfaktorer som 
anses vara väsentliga för Bolagets och dess aktiers framtida utveckling. Sammanfattningen nedan är endast en begränsad och kortfattad uppräkning av 
de riskfaktorer som beskrivs närmare i avsnittet Riskfaktorer i prospektet, som potentiella investerare noggrant bör överväga. Det finns riskfaktorer 
 avseende såväl Coor och marknaden som risker förenade med aktierna och Erbjudandet. Vissa risker ligger utanför Bolagets kontroll. Redovisningen av 
riskfaktorer i prospektet gör inte anspråk på att vara fullständig och samtliga riskfaktorer kan av naturliga skäl inte förutses eller beskrivas i detalj, 
 varför en samlad utvärdering även måste innefatta övrig information i prospektet samt en allmän omvärldsbedömning. De risker och osäkerhetsfaktorer 
som anges nedan kan enskilt eller sammantaget få en väsentlig negativ inverkan på Coors verksamhet, finansiella ställning och/eller resultat. De kan 
 också leda till att Coors aktiekurs sjunker, vilket kan leda till att Coors aktieägare helt eller delvis kan förlora sitt investerade kapital. Ytterligare 
 faktorer som förnärvarande inte är kända för Coor eller som Coor för närvarande anser inte utgöra risker kan också ha motsvarande negativ inverkan 
på marknaden, Coor, Erbjudandet, och ägandet av Coor-aktier påverkas av bland annat följande risker.

RISKFAKtORER
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”Coor” eller ”bolaget”: beroende på sammanhanget, Coor 
 Service Management Holding AB (organisationsnummer 
5556742-0806) eller den koncern vari Coor Service Management 
Holding AB är moderbolag.

”dnb markets”: DNB Bank ASA, filial Sverige, del av  
DNB Bank ASA

”fm”: Facility Management

”ifm”: Integrated Facility Management

”huvudaktieägaren” eller ”Cinven”: Beroende på samman-
hang, Cinven limited i egenskap av förvaltare av Cinven Funds 
eller Cinven Partners llP i egenskap av rådgivare till Cinven 
limited eller Cinoor S.à.r.l.. 

”joint bookrunners”: DNB Markets, Nordea, SEB, och UBS

”joint global coordinators”: Nordea och UBS 

”nasdaq Stockholm”: beroende på sammanhanget, den 
 reglerade marknaden Nasdaq Stockholm eller Nasdaq OMX 
Stockholm AB.

”nordea”: Nordea Bank AB (publ)

”norden”: Danmark, Finland, Norge och Sverige  
(Island  exkluderat) 

”SEb”: Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)

”SEk”: Svenska kronor 

”ubS”: UBS limited

DEFINItIONER

I denna informationsbroschyr ska, beroende på sammanhanget, termerna nedan ha den betydelse som 
framgår, om inget annat anges.

DEFINItIONER





Coor Service Management är Nordens ledande facility management-leverantör, och erbjuder alla  
de servicetjänster som krävs för att ett företag eller offentlig verksamhet ska fungera bra och  
effektivt. Coor har marknadens bredaste erbjudande och specialistkomptens inom tre områden;  
arbetsplatsservice (soft FM), fastighetsservice (hard FM), och strategiska rådgivningstjänster. 
Genom att kombinera olika tjänster från dessa serviceområden erbjuds unika, effektiva och flexibla 
lösningar som skapar värde för våra kunder. Vi kallar det smart service – SERVICE med IQ

HUVUDKONTOR
Coor Service Management Holding AB (publ) 
Knarrarnäsgatan 7, SE-164 99 Kista, Sweden

Telefon: +46 (0)10 559 50 00 
www.coor.se


