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Securitas förvärvar ledande företag inom elektronisk 
säkerhet i Australien 

Securitas stärker sitt kunderbjudande på den australiensiska säkerhetsmarknaden genom 

förvärvet av Fredon Security, ett ledande företag inom elektronisk säkerhet i Australien. 

Förvärvspriset beräknas till 210 MSEK (32 MAUD).  

Securitas har ingått avtal om att förvärva Fredon Security, grundat 2012 som en division inom Fredon Group, 

ett australiensiskt ingenjörs- och byggföretag. Fredon Security är specialiserat på elektroniska 

säkerhetslösningar som inkluderar systemdesign, installation och underhåll. Företaget har ca 110 anställda 

med en stark närvaro på Australiens viktigaste geografiska marknader; Melbourne, Canberra, Brisbane, Perth 

och Sydney, där företaget också har sitt huvudkontor. Genom stark organisk försäljningstillväxt har företaget 

etablerat en stark marknadsposition inom kundsegmenten teknologi, kommersiella fastigheter och offentlig 

sektor. Fredon Security hade en årlig försäljning på 240 MSEK (37 MAUD) för räkenskapsåret som avslutades 

30 juni 2019. Förvärvspriset beräknas till 210 MSEK (32 MAUD).  

”Vi är väldigt glada att hälsa teamet från Fredon Security välkomna till en spännande resa tillsammans 

med Securitas. Vår ambition är att vara det ledande säkerhetsföretaget i Australien. Förvärvet av Fredon 

Security ger oss en stark position att leverera kvalitativa tjänster inom elektronisk säkerhet till våra kunder 

och vi kommer fortsätta att växa affären tillsammans med teamet. I kombination med våra nyligen 

genomförda investeringar och vår tillväxt inom bevakningstjänster, larmövervakningar och fjärrövervakade 

videotjänster är vi i en stark position att bygga långsiktiga partnerskap med våra kunder och erbjuda våra 

kunder integrerade säkerhetstjänster baserade på deras specifika behov och risker”, säger Andreas 

Lindback, divisionschef för Securitas AMEA. 

Securitas är världens ledande säkerhetsföretag med ambitionen att leda branschen in i nästa generation 

av intelligenta säkerhetslösningar. Sedan etableringen på den australiensiska marknaden 2017 har 

Securitas byggt långsiktiga partnerskap med sina kunder, haft stark tillväxt samt utökat sin geografiska 

täckning och sitt erbjudande över hela landet.  

Förvärvet förväntas slutföras och konsolideras i Securitas under januari 2020.   

Detta pressmeddelande finns också tillgängligt på:  www.securitas.com 
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