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Förändringar i Securitas koncernledning Förändringar i Securitas koncernledning 
  
Erik-Jan Jansen har utsetts till ny divisionschef för Securitas Mobile. Aimé Lyagre har 
utsetts till ny operativ chef för Securitas division Security Services Europe. Båda 
positionerna ingår i Securitas koncernledning.  

Erik-Jan Jansen har utsetts till ny divisionschef för Securitas Mobile. Aimé Lyagre har 
utsetts till ny operativ chef för Securitas division Security Services Europe. Båda 
positionerna ingår i Securitas koncernledning.  
  
Erik-Jan Jansen är i dag operativ chef för divisionen Security Services Europe. Han började på 
Securitas 1996 och har haft flera chefspositioner för Securitas i Nederländerna.  
Erik-Jan Jansen är i dag operativ chef för divisionen Security Services Europe. Han började på 
Securitas 1996 och har haft flera chefspositioner för Securitas i Nederländerna.  
  
Aimé Lyagre började på Securitas 2005 som landschef för Alert Services (Monitoring) i 
Nederländerna och ett år senare för Benelux. I juli 2007 utsågs han till landschef för Securitas 
Belgien. 

Aimé Lyagre började på Securitas 2005 som landschef för Alert Services (Monitoring) i 
Nederländerna och ett år senare för Benelux. I juli 2007 utsågs han till landschef för Securitas 
Belgien. 
  
Securitas division Mobile tillhandahåller mobila bevakningstjänster till små och medelstora företag i 
elva europeiska länder och har cirka 8.900 medarbetare.  
Securitas division Mobile tillhandahåller mobila bevakningstjänster till små och medelstora företag i 
elva europeiska länder och har cirka 8.900 medarbetare.  
  
Securitas division Security Services Europe erbjuder specialiserade bevaknings- och 
säkerhetstjänster till stora och medelstora kunder i 25 länder i Europa och har mer än 110.000 
medarbetare. Bart Adam är divisionschef för Security Services Europe. 
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Detta pressmeddelande finns också tillgängligt på: www.securitas.comDetta 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 
 

Securitas är en kunskapsledare inom säkerhet. Genom att fokusera på säkerhetstjänster som är 
anpassade till den enskilda kundens behov har Securitas utvecklat hållbar tillväxt och lönsamhet 
i 40 länder i Nordamerika, Europa, Latinamerika, Mellanöstern, Asien och Afrika. Överallt - från 
små butiker till flygplatser - gör våra 260 000 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 1 september 2010 kl. 09.00. 
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