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Securitas levererar säkerhetstjänster till 32 flygplatser i Kanada 
 
Securitas division för flygplatssäkerhet har blivit utvald av Canadian Air Transport Security 
Authority (CATSA) att leverera säkerhetslösningar för screening av passagerare och 
bagage till 32 flygplatser i den östra regionen av Kanada, vilket inkluderar flygplatser i de 
kanadensiska provinserna Quebec, New Brunswick, Nova Scotia, Prince Edward Island, 
Newfoundland och Labrador. Det totala värdet av kontraktet är cirka 3,130 MSEK (481 
MCAD) fördelat över fem och ett halvt år med start den 1 november 2011 och blir därmed 
Securitas enskilt största kundkontrakt. CATSA har option på att förlänga kontraktet med 
upp till ytterligare fem år.    
 
Säkerhetstjänsterna och lösningarna som ska levereras inkluderar: 

• Screening före ombordstigning – screening av passagerare och deras handbagage och 
personliga tillhörigheter 

• Screening av bagage – screening av redan incheckat bagage 
• Screening av icke-passagerare – screening av icke-passagerare 

 
Fyra säkerhetsleverantörer, inklusive Securitas, kommer att leverera säkerhetstjänster till totalt 89 
flygplatser i Kanada. 
 
"Vårt största specialiserade kundsegment Aviation expanderar nu sin europeiska organisation för 
flygplatssäkerhet till Kanada, vilket är i linje med vår affärsstrategi om ökad specialisering och 
global närvaro. Idag levererar Aviation säkerhetstjänster till över 120 flygplatser, vilket har gett oss 
en gedigen erfarenhet och kunskap om hur vi levererar specialiserade, kostnadseffektiva 
säkerhetslösningar till kanadensiska flygplatser, säger Alf Göransson, VD och koncernchef i 
Securitas”.  
   
Detta pressmeddelande finns också tillgängligt på: www.securitas.com 
 
 
Information: 
Gisela Lindstrand, Kommunikationsdirektör Securitas AB, tel. 010-470 3011, mobil 070-287 8662 
eller epost gisela.lindstrand@securitas.com 
Micaela Sjökvist, Chef Investor Relations, tel. 010 470 30 13, mobil 076 116 74 43 eller e-post 
micaela.sjokvist@securitas.com 

9 augusti 2011 

Securitas är en kunskapsledare inom säkerhet. Securitas fokuserar på säkerhetstjänster som är 
anpassade till den enskilda kundens behov i 45 länder i Nordamerika, Europa, Latinamerika, 
Mellanöstern, Asien och Afrika. Överallt - från små butiker till flygplatser - gör våra 280 000 
medarbetare skillnad.  
 
Informationen är sådan som Securitas AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om 
handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 9 augusti 2011 kl. 13.30. 


