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Pressmeddelande från Securitas AB 
 

7 Oktober, 2005 
 

Securitas Systems förvärv i USA 
 
Securitas Security Systems i USA har förvärvat Hamilton Pacific L.P. i Pasadena, 
Kalifornien. Hamilton Pacific är en av de ledande leverantörerna av säkerhetslösningar för 
banker och finansiella institutioner i USA. Företaget har en ledande ställning i Kalifornien 
och etableringar i ytterligare 15 stater  med service i upp till 22 av USAs stater. Hamilton 
Pacific är leverantör av elektroniska säkerhetssystem, banksäkerhetsutrustning, valv och 
uttagsautomater till många av de större finansiella institutionerna. Företaget har en 
prognostiserad försäljning om 47 MUSD  (362 MSEK) för 2005 och 225 anställda. 
Verksamheten är lönsam och kommer att bidra positivt till Securitas koncernens resultat före 
skatt. Slutligt pris för förvärvet kommer att fastställas utifrån bolagets finansiella utveckling 
under 2005 och priset förväntas för närvarande att uppgå till samma nivå som 
helårsförsäljningen 2005.  
 
Förvärvet breddar Securitas System i USA från att vara inte bara vara leverantör till 
bankernas och de finansiella institutionernas större och medelstora etableringar som 
huvudkontor och regionkontor utan till att också kunna erbjuda sina tjänster till deras 
kontorsnätverk i stora delar av USA. Förvärvet blir därmed en viktig del av strategin med 
specialiserad verksamhet för Securitas Security Systems USA. Detta kan jämföras med 
situationen i Europa där Securitas Systems är marknadsledande leverantör till den finansiella 
sektorn i några större länder liksom i Norden. 
 
 
Ytterligare information: 
 
Håkan Winberg, Vice VD, Ekonomi och Finansdirektör   +44 (0) 20 8432 6500 
 
Detta pressmeddelande finns även på Securitas hemsida: www.securitasgroup.com 
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Bakgrundsinformation: 
 
Security Systems USA är en del av divisionen Securitas Security Systems, vilken erbjuder 
kunder med höga säkerhetskrav specialanpassade tekniska system baserade på modern 
teknologi.  De främsta kundgrupperna utgörs av banker och finansiella institutioner, stora 
kunder som kräver integrerade säkerhetssystem samt kunder med ett stort antal spridda 
etableringar, t ex telefonoperatörer, elleverantörer, logistikcentra och dagligvaruhandel. 
Divisionen finns i tolv europeiska länder samt i USA med en marknadsandel på 5 procent i 
Europa och 1 procent i USA.  Den totala årliga försäljningen för divisionen uppgår till cirka 
5.600 MSEK och den har över 4.000 anställda  
 
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 
 


