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Securitas erhåller skydd via amerikanska SAFETY
Act
Securitas Security Services USA har erhållit högsta möjliga skydd inom ramen för
SAFETY Act från Department of Homeland Security. SAFETY Act (Support Antiterrorism by Fostering Effective Technologies Act) erbjuder leverantörer av antiterror-produkter och tjänster ett antal förmåner inom risk- och ansvarshantering.
Förmånerna innebär bland annat att Securitas erbjuds immunitet mot ansvarskrav från tredjepart avseende
terroraktiviteter i USA. Skyddet omfattar också Securitas underleverantörer och, desto viktigare, dess
kunder, vilket innebär att SAFETY Act skyddar Securitas kunder från dyra och ödesdigra tredjepartskrav.
Don Walker, styrelseordförande i Security Services USA kommenterar: “Vi är väldigt nöjda över att motta
detta godkännande som en följd av den omfattande utvärdering som Department of Homeland Security har
gjort av den standard på våra tjänster som vårt företag har antagit och följer. Vi är särskilt nöjda med att
detta godkännande gör det möjligt för oss att erbjuda våra kunder en värdefull förmån genom att det
ansvarsskydd som utmärkelsen innebär även omfattar dem.”
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Bakgrundsinformation:
Securitas är en världsledare i säkerhet med verksamhet i mer än 20 länder i Europa och i USA. Securitas
har mer än 200 000 medarbetare och verksamheten är organiserad i fem specialiserade divisioner: Security
Services USA och Security Services Europe för bevakningstjänster, Security Systems för integrerade
högsäkerhetssystem, Direct med larm för hem och små företag samt Cash Handling Services för
värdetransporter, uppräkningstjänster och bankomatservice. Under de senaste 15 åren har Securitas vuxit
till världens största säkerhetsföretag med en marknadsandel på 8 procent av världsmarknaden. Securitas
årliga försäljning uppgår till ca 60 000 MSEK
Security Services USA, ett dotterbolag till Securitas AB, är den största leverantören av säkerhetstjänster i
USA. Bolaget är en marknadsledare inom säkerhetslösningar omfattande uniformerade väktare, konsultoch utredningstjänster och integrerade säkerhetssystem. Security Services USA har en infrastruktur av
platskontor över hela USA med cirka 100 000 medarbetare. För mer information om Security Services
USA, besök www.securitasinc.com.
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