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Hela världen kämpar just nu mot covid-19 och jag vill med detta meddelande uttrycka mitt 
deltagande med alla som berörs av pandemin. Jag tänker särskilt på våra medarbetare, kunder, 
leverantörer och alla de som vi ser fram emot att samarbeta med så snabbt läget i världen tillåter 
det. 

Jag vill också uttrycka min tacksamhet till all sjukvårdpersonal. Av respekt för deras utsatta 
situation, deras engagemang och uppoffrande arbete bör vi alla ta vårt ansvar för att, såväl 
individuellt som gemensamt, bekämpa virusspridningen. AKWEL-koncernen kommer därför att 
vidta de mest lämpliga åtgärderna för att anpassa oss till denna extrema situation och i bästa 
möjliga mån tillförsäkra allas säkerhet och trygghet. 

Samtidigt vill jag försäkra Akwels alla medarbetare om mitt fulla stöd. Jag är medveten om er oro, i 
vissa fall svårigheter, och de tragedier som några dessvärre upplever i detta nu. Men jag är också 
väl medveten om det engagemang som ni visat och uppvisar för att avstyra kriserna och säkra vår 
framtid. Jag vet att tillsammans kan vi hantera det här. 

Ta väl hand om er och era närstående. På 
återseende. 
 

Mathieu Coutier 

Styrelseordförande 
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