Sammanställning över årlig information från Securitas AB (publ) i enlighet med 6
kap.
1 b § lagen om handel med finansiella instrument
Sammanställningen avser information som Securitas AB (publ) har offentliggjort under
perioden från och med den 4 maj 2007 till och med den 25 april 2008.
1. Finansiella rapporter
Datum: 2008-03-31
Dokument: Årsredovisning 2007,
http://www.securitas.com/Global/_DotCom/offentliggjord_information/Arsredovisning_2007.pdf

Kortfattad beskrivning: Under år 2007 visade divisionerna inom Security Services
fortsatt
god organisk försäljningstillväxt och stabila rörelsemarginaler, medan Loomis tyngdes av
svårigheter framför allt i Storbritannien. Securitas affärsstrategi för framtiden lanserades i
augusti 2007 och introducerades i koncernen under andra halvan av året. Strategins tre
huvuddelar är: en högre grad av specialisering i tjänsteutbudet, framdriven av en ökad
grad av
kundsegmentering; expansion av Mobile and Monitoring-organisationen; och en ökad
global
närvaro. Securitas har två nya finansiella mål: en årlig genomsnittlig ökning av vinst per
aktie
med 10 procent och ett fritt kassaflöde i relation till nettoskuld om minst 0,20.
Datum: 2008-02-12
Dokument: Bokslutskommuniké 2007,
http://www.securitas.com/Global/_DotCom/offentliggjord_information/bokslutskommunike_2007.pdf

Kortfattad beskrivning:
• Försäljningen uppgick till 62.908 MSEK (60.523)
• Resultat före skatt uppgick till 1.397 MSEK (883)
• Nettoresultat efter skatt uppgick till 526 MSEK (513)
• Vinst per aktie uppgick till 1,44 SEK (1,41)
• Total påverkan av nedskrivning av goodwill och jämförelsestörande poster uppgick till
-1,068 MSEK (-2,060)
• Föreslagen utdelning är 3,10 SEK (3,10)
Datum: 2007-11-09
Dokument: Delårsrapport januari-september 2007,
http://www.securitas.com/Global/_DotCom/offentliggjord_information/delarsrapport_2007_januari_september.pdf

Kortfattad beskrivning:
• Försäljningen uppgick till 46.811 MSEK (45.343)
• Resultat före skatt uppgick till 1.379 MSEK (1.542)
• Nettoresultat efter skatt uppgick till 560 MSEK (1.063)
• Vinst per aktie uppgick till 1,53 SEK (2,91)
Datum: 2007-08-07
Dokument: Delårsrapport januari-juni 2007,
http://www.securitas.com/Global/_DotCom/offentliggjord_information/delarsrapport_2007_januari_juni.pdf

Kortfattad beskrivning:
• Försäljningen uppgick till 30.800 MSEK (29.973)
• Resultat före skatt uppgick till 1.097 MSEK (913)
• Nettoresultat efter skatt uppgick till 465 MSEK (629)
• Vinst per aktie uppgick till 1,27 SEK (1,72)
Datum: 2007-05-14
Dokument: Delårsrapport januari-mars 2007,
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http://www.securitas.com/Global/_DotCom/offentliggjord_information/delarsrapport_2007_januari_mars.pdf

Kortfattad beskrivning:
• Försäljningen uppgick till 15.218 MSEK (14.948)
• Resultat före skatt uppgick till 694 MSEK (655)
• Nettoresultat efter skatt uppgick till 518 MSEK (451)
• Vinst per aktie uppgick till 1,41 SEK (1,23)
2. Annan väsentlig information: Pressmeddelanden
Datum: Kortfattad beskrivning:
24 apr Securitas AB publicerar delårsrapport onsdagen den 7 maj 2008
http://www.securitas.com/Global/_DotCom/offentliggjord_information/prm_20080424.pdf

17 apr Årsstämma i Securitas AB (publ)
http://www.securitas.com/Global/_DotCom/offentliggjord_information/prm_20080417.pdf

31 mar Securitas publicerar årsredovisning för 2007
http://www.securitas.com/Global/_DotCom/offentliggjord_information/prm_20080331.pdf

28 mar Securitas har nya telefonnummer
http://www.securitas.com/Global/_DotCom/offentliggjord_information/prm_20080328.pdf

13 mar Årsstämma i Securitas AB (publ)
http://www.securitas.com/Global/_DotCom/offentliggjord_information/prm_20080313.pdf

11 mar Securitas uttrycker intresse för G4S’ verksamhet i Tyskland och Frankrike
http://www.securitas.com/Global/_DotCom/offentliggjord_information/prm_20080311.pdf

03 mar Securitas förvärvar säkerhetsföretag i Storbritannien
http://www.securitas.com/Global/_DotCom/offentliggjord_information/prm_20080303.pdf

12 feb Securitas AB Helårsrapport Januari – december 2007
http://www.securitas.com/Global/_DotCom/offentliggjord_information/helarsrapport_2007_januari_december.pdf

31 jan Bart Adam ny Divisional President för Security Services Europé
http://www.securitas.com/Global/_DotCom/offentliggjord_information/prm_20080131.pdf

30 jan Securitas AB publicerar bokslutskommuniké
http://www.securitas.com/Global/_DotCom/offentliggjord_information/_20080130.pdf

09 jan Tore K Nilsen lämnar Securitas
http://www.securitas.com/Global/_DotCom/offentliggjord_information/prm_20080109.pdf

05 dec Lars Blecko tillträder som verkställande direktör för Loomis AB den 1
februari 2008
http://www.securitas.com/Global/_DotCom/offentliggjord_information/prm_20071205.pdf

26 nov Loomis säljer Loomis Cash Management (LCM) i Storbritannien
http://www.securitas.com/Global/_DotCom/offentliggjord_information/prm_20071126.pdf

23 nov Securitas förvärvar säkerhetsföretag i Peru
http://www.securitas.com/Global/_DotCom/offentliggjord_information/prm_20071123.pdf

09 nov Securitas förvärvar säkerhetsföretag i Indien
http://www.securitas.com/Global/_DotCom/offentliggjord_information/prm_20071109.pdf

09 nov Securitas AB Delårsrapport Januari – september 2007
http://www.securitas.com/Global/_DotCom/offentliggjord_information/prm_20071109.pdf

26 okt Securitas AB publicerar delårsrapport fredagen den 9 november 2007
http://www.securitas.com/Global/_DotCom/offentliggjord_information/prm_20071026.pdf

02 okt Lars Blecko ny verkställande direktör för Loomis AB
http://www.securitas.com/Global/_DotCom/offentliggjord_information/prm_20071002.pdf

28 sep Loomis överklagar indragning av tillståndet att bedriva värdetransport i
Sverige
http://www.securitas.com/Global/_DotCom/offentliggjord_information/prm_20070928.pdf

06 sep Securitas förvärvar bevakningsföretag i Argentina
http://www.securitas.com/Global/_DotCom/offentliggjord_information/prm_20070906.pdf

27 aug Loomis förvärvar Guardian Armored Security’s verksamhet för
värdehantering i Michigan, USA
http://www.securitas.com/Global/_DotCom/offentliggjord_information/prm_20070827.pdf

07 aug Securitas AB Delårsrapport Januari – juni 2007
http://www.securitas.com/Global/_DotCom/offentliggjord_information/prm_20070807.pdf

06 aug Loomis förvärvar Brinks värdehanteringsverksamhet i Storbritannien
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http://www.securitas.com/Global/_DotCom/offentliggjord_information/prm_20070806.pdf

26 jul Securitas avser att lämna Loomis Cash Management (LCM) i
Storbritannien
http://www.securitas.com/Global/_DotCom/offentliggjord_information/prm_20070726.pdf

25 jul Securitas AB publicerar delårsrapport tisdagen den 7 augusti 2007
http://www.securitas.com/Global/_DotCom/offentliggjord_information/prm_20070725.pdf

03 jul Loomis förvärvar G4S värdehanteringsverksamhet i Frankrike
http://www.securitas.com/Global/_DotCom/offentliggjord_information/press_20070703.pdf

24 maj Securitas tecknar ny syndikerad lånefacilitet
http://www.securitas.com/Global/_DotCom/offentliggjord_information/prm_20070524.pdf

24 maj Securitas förvärvar bevakningsföretag i Colombia
http://www.securitas.com/Global/_DotCom/offentliggjord_information/prm_20070524.pdf

14 maj Securitas AB Delårsrapport januari - mars 2007
http://www.securitas.com/Global/_DotCom/offentliggjord_information/delarsrapport_2007_januari_mars.pdf

All information som hänvisas till ovan finns tillgänglig på Securitas AB:s hemsida,
www.securitas.com
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