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Sodexo tecknar nytt avtal för FM mat &
dryck
Sodexo har fått förtroende att driva och utveckla mat- och dryckestjänster på
19 kontor och logistiksiter i Sverige. Det nya avtalet träder i kraft den 1 nov
2021 och löper under tre år. Avtalet är värt 200 miljoner kronor.
- Det är mycket glädjande att få förtroendet och möjligheten till detta avtal med
ICA, som vi inom Sodexo ser som ett långsiktigt partnerskap. Vi har tagit fram en
attraktiv och flexibel lösning med fokus på hållbarhet och kvalitet. Vi kommer att
tillhandahålla hälsosamma och hållbara måltider och tjänster till ICAs anställda.
Vi ser stora möjligheter till utveckling på både kort och lång sikt, säger Peter

Mellin som är VD på Sodexo AB.
Sodexo kommer att utföra tjänster som FM Management, restaurang,
catering, café, vending, kaffemaskiner och frukt i kontors- och lagermiljö. Vår
serviceleverans kommer att genomsyras av Sodexos fokus på hållbarhet och
hälsosamma måltider.
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Om Sodexo
Sodexokoncernen
Sodexo är världsledande inom Quality of Life Services – service för
livskvalitet, en grundläggande faktor för individers och organisationers
förmåga att prestera. Med verksamhet i 64 länder, servar vi 100 miljoner
människor varje dag genom vår unika kombination av On-site Services,
Benefits and Rewards Services och Personald and Home Services.
Genom mer än 100 tjänster erbjuder vi våra kunder integrerade
servicelösningar som har utvecklats genom mer än 50 års erfarenhet inom
reception, säkerhet, underhåll, städning, måltidstjänster, facilities
management, kortlösningar, hushållsnära tjänster, daghem och
conciergetjänster.
Sodexos framgångar grundas på vår oberoende ställning, vår hållbara
affärsmodell och vår förmåga att ständigt utveckla och engagera våra
420 000 medarbetare över hela världen. Sodexo är medlem i CAC Next 20,
CAC 40 ESG, FTSE 4 Good och DJSI Index.
Nyckeltal
Sodexo i världen
19,3 miljarder euro i omsättning
420 000 medarbetare (31 augusti 2020)
19:e största arbetsgivaren i världen
64 länder

100 miljoner människor tar del av vår service varje dag
12,1 miljarder euro i börsvärde (31 mars, 2021)
Sodexo i Sverige (31 augusti 2020)
322 miljoner euro i omsättning
Ca 4000 medarbetare
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