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Securitas lanserar ny webbplats 
 
 
Securitas AB lanserar en ny webbplats www.securitas.com som speglar den nya koncernen efter 
utdelningen och noteringen av Securitas Direct och Securitas Systems på Stockholmsbörsen idag. 
Den nya webbplatsen ersätter koncernens tidigare webbplats www.securitasgroup.com.  
 
Securitas kommer att fortsätta fokusera på förmågan att leverera kompletta säkerhetslösningar baserade på 
bevakning och teknik. Med ledande positioner i Europa och Nordamerika som bas kommer Securitas att utöka 
denna förmåga till nya och snabbväxande marknader i Sydamerika och Asien.  
 
Securitas ambition är att erbjuda en högre grad av kompletta säkerhetslösningar med både fysisk säkerhet och 
tekniklösningar. Genom samarbete mellan den europeiska och amerikanska organisationen utvecklas koncept 
och kvalitet i serviceutbudet samtidigt som förmågan att leverera en professionell service till globala kunder 
ökar. I USA kommer fokus ligga på att i allt högre utsträckning kunna erbjuda de större kunderna kompletta 
säkerhetslösningar. I Europa fortsätter segmenteringen av storkundssegmentet, liksom utvecklingen av 
kompletta säkerhetslösningar med olika partners, där Securitas Systems är en av de mer betydelsefulla. Inom 
Mobila tjänster i Europa kommer fokus att ligga på att öka den organiska försäljningstillväxten genom en mer 
strukturerad försäljningsprocess. På sikt kommer även Mobila tjänster att introduceras i USA. 
 
Loomis Cash Handling Services kommer att börsintroduceras under 2007 enligt separat tidplan som kommer att 
meddelas senare under 2006. Loomis Cash Handling Services AB kommer intill börsintroduktionen att bedriva 
verksamheten och noteringsförberedelserna som en självständig division under Securitas med en egen styrelse 
och ledning. 
 
Detta pressmeddelande finns också tillgängligt på www.securitas.com 
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