
 

   

 

EFFSO Entreprenad bli Coreco, med ett renodlat erbjudande 

till bygg- och fastighetsbranschens beställare. 

 

Pressmeddelande 11:e januari 2021 

EFFSO Entreprenad blir Coreco genom att bolaget har köpts ut från EFFSO Group. Under det nya 

bolagsnamnet kommer Coreco att fokusera på bygg- och fastighetsbranschens aktörer och deras 

behov kring entreprenadinköp, investeringar och fastighetsutveckling.  

EFFSO Entreprenad grundades inom EFFSO koncernen 2015 och har sedan dess arbetat med 

entreprenadinköp, upphandlingar och med investeringar för fastighets-, infrastrukturutvecklare och 

byggföretag. Sedan starten av bolaget har kunderna successivt efterfrågat rådgivning och stöd inom 

affärs- och fastighetsutveckling relaterat till nyproduktion och ROT.  

Under devisen ”En god affär” kommer Coreco nu att ta ett större grepp och leverera ett bredare 

erbjudande. Med våra handplockade konsulter och samlade branscherfarenhet guidar vi våra kunder 

till rätt partner med kontrakt som skapar värden i form av ökad avkastning på investeringar, 

inköpsvinster och en grund för långsiktiga relationer.  

 

”Vi tror på den goda affären och en effektiv byggsektor utan slöseri, där värdefulla insikter och 

erfarenheter återvinns för ett hållbart samhällsbygge. Genom Coreco kan vi göra verklig skillnad. I vår 

nya kostym kan vi agera bredare, bygga vidare på våra insikter och goda kundrelationer vi etablerat 

genom åren. Jag ser också fram emot ett fortsatt gott samarbete med EFFSO där vi kan fortsatt dra 

stor nytta av deras expertis inom inköp.” Säger Mikael Sjölund VD Coreco 

 

”Vi ser fram emot fortsatt samverkan med Coreco. Vi kommer att komplettera varandra perfekt, där 

EFFSO kommer att fortsätta att leverera de tjänster till bygg- och fastighetssektorn som vi varit så 

framgångsrika med tidigare, medan Coreco kan dra nytta av en tydligare specialisering kring 

byggbranschen.” Säger Mattias Hultheimer Koncernchef EFFSO Group 

 

”Bygg- och fastighetssektorn står inför en stor utmaning, vi behöver adressera åtgärder för ökad 

produktivitet, minskade felkostnader och minskad klimatpåverkan. Det kan vi göra genom Coreco. 

Jag känner mig samtidigt hedrad att ha fått förtroendet att vara styrelseordförande i båda bolagen.” 

Säger Per Tjernberg, EFFSOs Styrelseordförande som framgent ordförande i Coreco 
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