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Försäljningen ökade med 29 procent till 16.869 (13.107) MSEK
Den organiska tillväxten uppgick till 10 procent (6)
Resultatet före skatt ökade med 78 procent
till 565 (317) MSEK
Rörelsemarginalen uppgick till 6,4 procent (5,8)
Det fria kassaflödet uppgick till 347 (383) MSEK
vilket motsvarar 55 procent (84) av det justerade resultatet
Vinsten per aktie efter full skatt ökade med
61 procent till 0,92 (0,57) SEK

Delårsrapport januari - mars 2002
Försäljning, resultat och fritt kassaflöde för koncernen
Tre års arbete med att bygga den amerikanska plattformen och
ökad fokusering genom divisionaliseringen ger nu en stark
resultatutveckling. I allt väsentligt är koncernen nu inne i
normal förädling och utveckling av de olika affärsområdena.
Två mindre verksamheter - Bevakning i Storbritannien och
Larmsystem i USA - visar fortfarande oacceptabla resultat och
återstår att vända till en positiv utveckling.
Koncernens försäljning uppgick till 16.869 MSEK (13.107),
vilket är en ökning med 29 procent. I lokala valutor är ökningen 25 procent. Den organiska tillväxten uppgick till 10
procent (6). Det senaste årets förvärv har ökat försäljningen
med 1.666 MSEK.
Rörelseresultatet före goodwillavskrivningar uppgick till 1.076
MSEK (758), vilket är en ökning med 42 procent. I lokala valutor är ökningen 39 procent. Rörelsemarginalen uppgick till 6,4
procent (5,8).
Försäljning och organisk tillväxt, 1998-2002

Resultatet före skatt uppgick till 565 MSEK (317), vilket är en
ökning med 78 procent. I lokala valutor är ökningen 76 procent.
Det justerade resultatet definierat som rörelseresultat före goodwillavskrivningar justerat för finansnetto och aktuell skattekostnad
uppgick till 636 MSEK (458).
Det fria kassaflödet uppgick till 347 MSEK (383), vilket motsvarar
55 procent (84) av det justerade resultatet. Kassaflödet är påverkat av en ökning av förutbetalda försäkringspremier jämfört med
föregående år med 100 MSEK och en ökning av kundfordringar i
samband med införandet av euron med 150 MSEK.
Vinsten per aktie efter full skatt ökade med 61 procent till 0,92
SEK (0,57). Vinsten per aktie efter aktuell skattekostnad uppgick
till SEK 0,90 (0,62).

Rörelseresultat och Rörelsemarginal, 1998-2002

Resultat före skatt och Fritt kassaflöde, 1998-2002

Utvecklingen inom koncernens divisioner
Security Services USA

Security Services Europe

Den organiska tillväxten uppgick till 9 procent (3) och rörelsemarginalen uppgick till 6,0 procent (5,1).

Den organiska tillväxten uppgick till 8 procent (5) och rörelsemarginalen uppgick till 6,3 procent (6,2).

Utvecklingen i USA under det första kvartalet bekräftar att
verksamheten nu efter omfattande strukturarbete kommit in i
normal utveckling och förädling. Den ökade rörelsemarginalen
är genererad av såväl genomförda kostnadsbesparingar som
ökad bruttomarginal till följd av hittills genomförda löne- och
prishöjningar. Knappt tre procentenheter av den organiska
växten och 20 MSEK av resultatet utgörs av sådan flygplatsverksamhet som avses att federaliseras vid årets slut.

Den goda tillväxten från andra halvåret 2001 fortsätter. I samband
med händelserna den 11 september ökade efterfrågan på säkerhetstjänster något i vissa marknader. Denna effekt är nu i allt väsentligt
borta.

Efter den 11 september erhöll Securitas omfattande extra
bevakningsuppdrag. Dessa har nu antingen omvandlats till permanenta långsiktiga uppdrag eller avvecklats. I vissa kundbranscher har därmed säkerhetsnivån höjts påtagligt medan andra
kundgrupper är opåverkade.

Den högre tillväxttakten jämfört med första kvartalet 2001 förklaras huvudsakligen av Frankrike och Tyskland som uppvisar 12
respektive 5 procents organisk växt i det första kvartalet. Tillväxttakten har påverkats negativt av Storbritannien, som en följd av
avveckling av olönsamma kontrakt.

Security Systems USA och Europe

Cash Handling Services USA och Europe

Den organiska tillväxten uppgick till 0 procent (3) och rörelsemarginalen till 4,7 procent (5,5).

Den organiska tillväxten uppgick till 53 procent (16) och rörelsemarginalen till 8,3 procent (7,5).

Den europeiska larmverksamheten visar en fortsatt positiv
utveckling av både volym och resultat. Integrationen av
förvärvet av Clemessy i Frankrike går planenligt. Utvecklingen
i den amerikanska verksamheten är fortsatt otillfredsställande
både avseende volym och resultat.

Avtalet med HSBC och Barclays har påverkat försäljningen med
160 MSEK utan resultatpåverkan. Införandet av euron i Europa
har påverkat försäljningen med ca 270 MSEK, med för divisionerna genomsnittlig rörelsemarginal.

Direct Europe

Loomis Fargo i USA ingår i koncernens värdehanteringsverksamhet från och med 15 maj 2001. Den organiska tillväxten är
7 procent. Rörelsemarginalen i Loomis Fargo är stigande och
uppgår till 8 procent.

Den organiska tillväxten uppgick till 13 procent (35) och
rörelsemarginalen till 5,8 procent (9,7).
I Direct ingår, förutom den ursprungliga verksamheten, fr o m
årsskiftet också den från Belgacom förvärvade larmverksamheten i Belgien och Nederländerna liksom den i Frankrike från
Bevakning övertagna larmverksamheten. De nya verksamheterna har ökat omsättningen i Direct med 93 MSEK.

Samarbetet mellan den europeiska värdeverksamheten och
Loomis i USA har påbörjats. Loomis tillför kunskap inom ATM
och Europa bidrar med kunskap inom Cash Management.

I den ursprungliga Directverksamheten pågår införandet av
det nya trådlösa konsumentkonceptet på flertalet av de stora
marknaderna. Detta har med början under förra årets senare
del temporärt sänkt ökningen i nyförsäljningstakten och antalet
nyinstallationer under första kvartalet uppgick till 18.100
enheter (16.600), vilket är en ökning med 9 procent jämfört med
föregående år.
Den ursprungliga Directverksamheten har en ökning av antalet
larmanslutningar med 28 procent till totalt 278.000 enheter
(218.000) och en rörelsemarginal på 9 procent (10).
Inom Belgacom och den i Frankrike övertagna verksamheten
uppgick antalet nyinstallationer till 2.800 och totalt installerade
enheter till 125.000 st.
,

Divisionsöversikt, kvartal 1, 2002 och kvartal 1, 2001
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3) Beräknat exklusive effekt av försäljning av kundfordringar om 2.381 MSEK
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Förvärv
Redovisning av förvärv
Organisk tillväxt
Försäljningsutvecklingen justerat för valutaförändringar
redovisas för enheter som innehafts mer än ett år som organisk
tillväxt. Samtliga förvärvade enheters utveckling redovisas
under det första året som förvärvad tillväxt.
Regler för redovisning av förvärv
Securitas redovisning av förvärv sker i enlighet med
Redovisningsrådets rekommendation RR 1:00 Koncernredovisning. I samband med förvärven måste det enligt reglerna
ske en beräkning av anskaffningsvärde, förvärvade tillgångar
inklusive goodwill, förvärvade skulder inklusive räntebärande
nettoskulder samt utgifter för åtgärdsprogram. Reglerna ger
inte utrymme för avsättningar till generella reserver eller
omvärderingar som kan påverka det löpande resultatet.
Investeringar i förvärv 1999 – 2001
Investeringar i förvärv i kassaflödesanalysen utgörs av kontant
erlagda köpeskillingar, övertagna nettoskulder i förvärvade
enheter samt kontanta strukturkostnader som en följd av
förvärven. Securitas har under 1999 – 2001 i samband med
förvärv huvudsakligen i USA investerat 18.342 MSEK. I detta
belopp ingår köpeskillingar med 13.202 MSEK, övertagna
nettoskulder med 4.355 MSEK och strukturbetalningar med 785
MSEK.
Strukturreserver
I den mån åtgärdsprogram som direkt följer av ett förvärv
medför framtida utgifter redovisas dessa som en avsättning
till strukturreserver. Kvarstående strukturreserver per den 31
december 2001 uppgick till 158 MSEK.
Nederländerna
Den tredje januari 2002 förvärvade Security Services Europe
VNV Beveiliging B.V. (VNV) med huvudkontor i Amsterdam.
VNV är det näst största säkerhetsföretaget i Nederländerna och
tillsammans med Securitas tidigare verksamhet kommer den
sammanlagda omsättningen i Nederländerna att uppgå till 1.800
MSEK.
Försäljningen för 2001 uppgick till 1.616 MSEK (174 MEUR)
med en rörelsemarginal på 7 procent.
Förvärvspriset baserat på resultatet för 2001 uppgick till 1.094
MSEK (121 MEUR), vilket gav upphov till en goodwill på
1.020 MSEK (113 MEUR) som skrivs av över 20 år. Inga
avsättningar till strukturreserver har gjorts i samband med
förvärvet. Beroende på resultatutvecklingen 2002 kan en
tilläggsköpeskilling bli aktuell. Förvärvet förväntas påverka
koncernens resultat positivt 2002.
Belgacom
I april 2001 slöt Direct Europe avtal med Belgacom S.A. om
att kombinera sina respektive smålarmsverksamheter i Benelux
och Frankrike. Belgacom Alert Services Holding (BASH) är huvudsakligen aktiva inom smålarm för hem och småföretag med
cirka 62.000 larmanslutningar i Belgien och Nederländerna.

Affären genomförs i tre steg. I ett första steg som genomfördes
under 2001 har Securitas tillskjutit sin belgiska larmverksamhet
och fått ett minoritetsägande om 5 procent i BASH. I ett andra
steg, som har genomförts under första kvartalet 2002, har Securitas tillfört sina smålarmsverksamheter i Frankrike till BASH
och uppnått ett majoritetsägande i bolaget uppgående till totalt
70 procent. I dessa två steg ingick inga kontantregleringar och
inga avsättningar har gjorts till strukturreserver.
I ett tredje steg har Belgacom från 2003 en option att sälja sin
minoritetsandel till Securitas som i sin tur har en option att
köpa Belgacoms minoritetsandel från 2006.
Verksamheten ingår i Securitaskoncernen från den 1 januari
2002.
Kanada
I februari 2002 träffade Security Services Europe avtal om
att förvärva Vision Security and Investigations Inc. i Kanada.
Vision Security bedriver verksamhet i västra Kanada. Bolaget
har 450 anställda och en årlig försäljning på 82 MSEK (12
MCAD).
Förvärvspriset uppgick till 32 MSEK (5,0 MCAD) vilket gav
upphov till en goodwill på 36 MSEK (5,5 MCAD). Avsättning
till strukturreserver har gjorts med 4 MSEK (0,5 MCAD).
Rörelsens kassaflöde
Investeringar i rörelsetillgångar uppgick till -380 MSEK (-344).
I samband med införandet av euron har Cash Handling Services
i Europa senarelagt investeringar motsvarande 50 MSEK.
Kassaflödeseffekten från förändringar i övrigt operativt sysselsatt kapital uppgick till -283 MSEK (-6). I förändringen av
övrigt operativt sysselsatt kapital ingår en ökning av förutbetalda
försäkringspremier jämfört med föregående år med 100 MSEK
och en ökning av kundfordringar i samband med införandet av
euron med 150 MSEK.
Rörelsens kassaflöde uppgick därmed till 787 MSEK (683) och
utgjorde 73 procent (90) av rörelseresultatet före goodwillavskrivningar.
Sysselsatt kapital, nettoskuld och eget kapital
Koncernens operativa sysselsatta kapital uppgick till 5.645
MSEK (5.854 per 31 december 2001), vilket motsvarar 8 procent (9) av försäljningen, justerat för förvärvens helårsförsäljning. Förvärv har under perioden minskat det operativa sysselsatta kapitalet med 235 MSEK, i vilket ingår en skuld uppgående till 337 MSEK avseende den del av köpekillingen för
VNV som skall erläggas under andra kvartalet 2002. Strukturreserven uppgick per 31 mars 2002 till 115 MSEK.
Koncernens totala sysselsatta kapital ökade till 24.587 MSEK
(24.536 per 31 december 2001). Förvärv har under perioden
ökat koncernens goodwill med 1.140 MSEK. Koncernens sysselsatta kapital har under första kvartalet minskat vid omräkningen av det utländska sysselsatta kapitalet till svenska kronor
med 824 MSEK.

Koncernens nettoskuld uppgick till 12.884 MSEK (12.583 per
31 december 2001).
Förvärv har under perioden ökat koncernens nettoskuld med 905
MSEK varav utbetalda köpeskillingar uppgår till 828 MSEK,
övertagna nettoskulder till 34 MSEK och under perioden utbetalda strukturkostnader uppgår till 43 MSEK. Koncernens
nettoskuld har under första kvartalet minskat vid omräkning av
den utländska nettoskulden till svenska kronor med 238 MSEK.
Det egna kapitalet uppgick till 11.703 MSEK (11.936 per 31
december 2001). Det egna kapitalet har under första kvartalet
minskat vid omräkning av utländska tillgångar och skulder till
svenska kronor med 586 MSEK.
Konverteringar av konvertibla förlagsbevis har ökat koncernens egna kapital med 20 MSEK varav 20 MSEK avser bundna
reserver. Antalet utestående aktier till följd av konvertering
har ökat med 249.849 st. och uppgår per 31 mars 2002 till
361.331.170 st.
Periodens räntekostnad för det utestående konvertibellånet uppgick till 3 MSEK (8).
Nettoskuldsättningsgraden uppgick till 1,10 (1,05 per 31 december 2001).

Incitamentsprogram till de anställda
Securitas har nu slutfört utgivningen av ett nytt incitamentsprogram för anställda. Mer än 6.800 anställda i 20 länder, varav ca
1.500 chefer, har investerat i programmet som blev övertecknat.
Det totala programmet uppgår till 443,5 MEUR. Securitas AB
har utgivit fyra konvertibellån på 110,87 MEUR vardera, till ett
fristående för ändamålet särskilt bildat bolag, Securitas Convertible 2002 Holding S.A., i vilket de anställda tecknat sig för
aktier.
Referenspriset för Securitasaktien, vilket bestämdes av genomsnittlig slutkurs under perioden 24 till 30 april, fastslogs till
186,90 SEK. Växlingskursen EUR – SEK fastslogs till 9,23
SEK. Detta ger en konverteringskurs av 20,30 EUR på första
konvertibellånet. Den andra, tredje och fjärde serien kommer att
ha en konverteringskurs på 24,30 EUR (20 procent premium),
28,40 EUR (40 procent premium) och 32,40 EUR (60 procent
premium). Programmet och konvertibellånen löper till maj 2007.
Utspädningseffekten blir 4,75 procent av aktiekapitalet och 3,34
procent av rösterna mätt efter full konvertering av existerande
utestående konvertibellån. Den effektiva utspädningen blir 3
procent justerat för räntekostnader.
Redovisningsprinciper

Händelserna den 11 september 2001
En utförlig redogörelse för utvecklingen kring händelserna den
11 september 2001 har lämnats i pressmeddelanden och
kvartalsrapporter publicerade efter den 11 september samt i
årsredovisningen för 2001.
Samtliga utredningar kring händelserna den 11 september indikerar fortsatt att Globe inte på något sätt brustit i sina åtaganden
eller på något annat sätt har något ansvar för händelserna. Det
aktuella kundavtalet ger Globe rätt att föra över eventuella
skadeståndskrav till kunden.
Globe är en separat verksamhet och drivs i en separat legal
enhet med eget försäkringsskydd. En eventuell kvarstående
skadeståndsskyldighet begränsas därmed till Globes egen betalningsförmåga och dess försäkringsskydd.
Globe är, tillsammans med American Airlines, svarande i tre
stämningar som avser händelserna den 11 september. En stämning avser en person som befann sig i World Trade Center vid
terroristattacken och som därvid omkom. De två övriga stämningarna gäller skador på egendom och affärsverksamhet till
följd av terroristattacken. Globe Aviation Services kommer
att bestrida dessa stämningar. Ingen av stämningarna bedöms
påverka Securitas affärsverksamhet eller finansiella ställning.

De nya rekommendationerna från Redovisningsrådet vilka
trädde i kraft den 1 januari 2002 tillämpas i denna rapport.
Tillämpningen har ej föranlett justering av tidigare rapporterade
perioder.
Koncernens utveckling
Under det första kvartalet 2002 har takten både i den organiska
tillväxten och resultattillväxten ökat jämfört med föregående år.
Divisionaliseringen har givit ökat fokus i varje affärsområde och
genererat både hög organisk tillväxt och en kraftig resultatökning. Det under 2001 slutförda strukturarbetet inom Security
Services i USA har också bidragit till omsättnings- och resultatökningen.
Vi förutser en fortsatt stark utveckling.
STOCKHOLM, 7 MAJ 2002

Thomas Berglund
Verkställande direktör och koncernchef
Granskningsrapport

Vi har översiktligt granskat denna delårsrapport enligt den rekommendation som FAR utfärdat.
En översiktlig granskning är väsentligt begränsad jämfört med en revision. Det har inte
kommit fram något som tyder på att delårsrapporten inte uppfyller kraven enligt börs- och
årsredovisningslagarna.
Stockholm den 7 maj, 2002
PricewaterhouseCoopers AB
Göran Tidström
Auktoriserad revisor
Huvudansvarig

Anders Lundin
Auktoriserad revisor

Resultat
MSEK
Försäljning, fortgående verksamhet
Försäljning, förvärv
Summa försäljning
Produktionskostnader
Bruttoresultat
Administrationskostnader
Rörelseresultat före goodwillavskrivningar
Rörelsemarginal, %
Goodwillavskrivningar
Rörelseresultat efter goodwillavskrivningar
Finansnetto
Resultat före skatt
Nettomarginal, %
Aktuell skattekostnad
Uppskjuten skattekostnad
Minoritetsintressen
Resultat för perioden

jan-mar 2002
15.202,6
1.666,0
16.868,6
-14.411,9
2.456,7
-1.380,4
1.076,3
6,4
-303,4
772,9
-208,3
564,6
3,3
-232,3
4,7
-4,7
332,3

jan-mar 2001
9.642,5
3.464,1
13.106,6
-11.335,1
1.771,5
-1.013,1
758,4
5,8
-238,4
520,0
-202,6
317,4
2,4
-98,0
-16,1
0,0
203,3

jan-dec 2001
47.999,5
12.364,1
60.363,6
-51.978,1
8.385,5
-4.531,0
3.854,5
6,4
-1.089,8
2.764,7
-862,8
1.901,9
3,2
-548,3
-170,0
-0,9
1.182,7

jan-dec 2000
27.445,5
13.361,0
40.806,5
-35.118,7
5.687,8
-3.127,5
2.560,3
6,3
-707,4
1.852,9
-489,4
1.363,5
3,3
-359,0
-153,0
-0,2
851,3

jan-mar 2002

jan-mar 2001

jan-dec 2001

jan-dec 2000

1.076,3
-379,5
373,1
-282,7
787,2
-208,3
-232,3
346,6
-905,4

758,4
-344,0
274,8
-6,0
683,2
-202,6
-98,0
382,6
-161,1

3.854,5
-1.764,3
1.377,2
-103,0
3.364,4
-862,8
-548,3
1.953,3
-3.001,5

2.560,3
-1.202,3
942,2
-363,3
1.936,9
-489,4
-359,0
1.088,5
-10.944,3

20,2
-538,6

221,5

2.331,6
1.283,4

-356,3
-10.212,1

31 mar 2002
-12.582,6
-538,6
237,6
-12.883,6

31 dec 2001
-12.418,8
1.283,4
-1.447,2
-12.582,6

31 mar 2001
-12.418,8
221,5
-907,0
-13.104,3

31 dec 2000
-2.052,6
-10.212,1
-154,1
-12.418,8

31 dec 2001
5.854,1
61
9
42,4
18.639,9
24.536,4
-12.582,6
17,5
11.936,3
1,05

31 mar 2001
7.318,7
41
13
645,8
16.056,7
24.021,2
-13.104,3
1,6
10.915,3
1,20

31 dec 2000
6.743,2
48
13
602,6
15.133,7
22.479,5
-12.418,8
1,5
10.059,2
1,23

Kassaflöde
MSEK
Rörelsen
Rörelseresultat före goodwillavskrivningar
Rörelsens investeringar
Avskrivningar (exklusive goodwillavskrivningar)
Förändring i övrigt operativt sysselsatt kapital
Rörelsens kassaflöde
Finansnetto
Aktuell skattekostnad
Fritt kassaflöde
Kassaflöde från investeringsverksamheten, förvärv
Kassaflöde från finansieringsverksamheten exkl.
förändring av räntebärande tillgångar och skulder
Netto kassaflöde

Förändring av nettoskuld
MSEK
Ingående balans
Netto kassaflöde
Omräkningsdifferenser
Utgående balans, nettoskuld

Sysselsatt kapital, nettoskuld och eget kapital
MSEK
Operativt sysselsatt kapital
Avkastning på operativt sysselsatt kapital, %
Operativt sysselsatt kapital i % av försäljning 1)
Andelar i intressebolag
Goodwill
Sysselsatt kapital
Nettoskuld
Minoritet
Eget kapital
Nettoskuldsättningsgrad, ggr
1) Justerat för förvärvens helårsförsäljning

31 mar 2002
5.644,9
73
8
10,7
18.931,7
24.587,3
-12.883,6
0,8
11.702,9
1,10

Balans
MSEK
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Goodwill
Övriga immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Andelar i intresseföretag
Icke räntebärande finansiella anläggningstillgångar
Räntebärande finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Icke räntebärande omsättningstillgångar
Räntebärande omsättningstillgångar
Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR

31 mar 2002

31 dec 2001

31 mar 2001

31 dec 2000

18.931,7
280,3
5.163,5
10,7
3.399,8
69,6
27.855,6

18.639,9
295,4
5.182,2
42,4
3.485,0
83,9
27.728,8

16.056,7
283,4
3.901,7
645,8
3.659,6
95,9
24.643,1

15.133,7
285,3
3.691,8
602,6
3.217,8
97,8
23.029,0

10.727,2
1.021,6
11.748,8
39.604,4

10.367,9
978,6
11.346,5
39.075,3

10.911,3
1.765,9
12.677,2
37.320,3

9.890,6
2.024,6
11.915,2
34.944,2

MSEK
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Fritt eget kapital
Summa eget kapital
Soliditet, %
Minoritetsintresse
Skulder
Avsättningar
Långfristiga skulder
Icke räntebärande långfristiga skulder
Räntebärande långfristiga skulder
Summa långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Icke räntebärande kortfristiga skulder
Räntebärande kortfristiga skulder
Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

31 mar 2002

31 dec 2001

31 mar 2001

31 dec 2000

8.042,0
3.660,9
11.702,9
30
0,8

8.452,3
3.484,0
11.936,3
31
17,5

8.139,1
2.776,2
10.915,3
29
1,6

7.770,3
2.288,9
10.059,2
29
1,5

2.829,3

2.971,0

3.192,5

1.884,8

324,7
11.371,2
11.695,9

352,8
11.436,5
11.789,3

363,2
11.679,7
12.042,9

313,5
7.068,7
7.382,2

10.771,9
2.603,6
13.375,5
39.604,4

10.152,6
2.208,6
12.361,2
39.075,3

7.908,3
3.259,7
11.168,0
37.320,3

8.144,1
7.472,4
15.616,5
34.944,2

Aktiekapital

Fria
reserver
3.484,0
332,3
103,5
-258,9
3.660,9

Summa

361,3

Bundna
reserver
8.091,2
20,0
-103,5
-327,0
7.680,7

11.936,3
20,2
332,3
-585,9
11.702,9

31 Mar 2002
205,50
0,90
0,93
0,92
361.331.170
358.225.911
365.123.348
365.123.348

31 Mar 2001
173,00
0,62
0,59
0,57
356.318.317
356.318.317
365.123.348
365.123.348

31 Dec 2001
199,00
3,73
3,33
3,27
1,50
61
361.081.321
358.098.487
365.123.348
365.123.348

31 Dec 2000
175,00
2,81
2,45
2,39
1,20
73
356.318.317
356.318.317
365.123.348
365.123.348

jan-mar 2002
332,3
2,0
334,3

jan-mar 2001
203,3
5,5
208,8

jan-dec 2001
1.182,7
10,2
1.192,9

jan-dec 2000
851,3
20,9
872,2

FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL
MSEK
Ingående balans
Konvertering
Periodens nettovinst
Förskjutningar bundet och fritt
Omräkningsdifferenser
Utgående balans

361,1
0,2

Data per aktie
SEK
Börskurs vid utgången av perioden
Vinst efter aktuell skattekostnad efter full konvertering
Vinst efter full skatt, före full konvertering
Vinst efter full skatt, efter full konvertering
Utdelning
P/E-tal efter full konvertering
Antal utestående aktier
Genomsnittligt antal aktier
Antal aktier efter full konvertering
Genomsnittligt antal aktier efter full konvertering

Ytterligare information angående vinst per aktie
MSEK
Resultat för perioden
Räntekostnad för konvertibellånet, netto 28% skatt
Resultat som används i data per aktie kalkyl

Securitas – en världsledare i säkerhet
Securitas är en världsledare i säkerhet med verksamhet i mer än 30 länder
inom Security Services, Security Systems, Direct,
Cash Handling Services och Consulting & Investigations.
Koncernen har cirka 230.000 anställda.

Ytterligare information om pressmeddelandet lämnas av
Verkställande direktör och koncernchef Thomas Berglund, +44 20 8432 6500
Ställföreträdande koncernchef Amund Skarholt, +44 20 8432 6500
vice VD och ekonomi- och finansdirektör Håkan Winberg, +44 20 8432 6500
Henrik Brehmer, Investor Relations, +44 20 8432 6523

Informationsmöte och telefonkonferens
Informationsmöte och telefonkonferens kommer att hållas i samband med presentationen av
delårsrapporten, tisdagen den 7 maj 2002, kl 15.00 CET.
Informationsmötet äger rum på Securitas, Lindhagensplan 70, Stockholm.
Telefonnummer till telefonkonferensen är +44 (0)20 8781 0562 och +44 (0)20 8781 0563.

Ärlighet Vaksamhet Hjälpsamhet
Securitas AB, Box 12307, 102 28 Stockholm
Tel 08-657 74 00, Fax 08-657 70 72
www.securitasgroup.com
Besöksadress Lindhagensplan 70

