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Inbjudan till Securitas Investor Update den 20 september
Securitas hälsar representanter för finansmarknad och media välkomna till vår investerarträff
i Stockholm torsdagen den 20 september 2018, med start kl 08.30 till cirka 11.00.
Securitas VD och koncernchef Magnus Ahlqvist kommer tillsammans med CFO Bart Adam och CIO Martin
Althén uppdatera investerare, analytiker och media om Securitas verksamhet och strategi. Denna
uppdatering är det första tillfälle för den nytillträdde VD:n och koncernchefen Magnus Alhqvist att
presentera sin syn på företaget för en bredare grupp av intressenter. Presentationerna kommer att
inkludera strategiskt fokus och Securitas kunderbjudande, nuvarande finansiella mål och historisk
utveckling liksom omvandlingen av Securitas till ledaren inom intelligent säkerhet. Mötet kommer att
avslutas med en frågestund.
Tid och plats: Mötet kommer att äga rum i Stockholm på Hotel Courtyard by Marriott Kungsholmen,
Rålambshovsleden 50, med start kl 08.30 till cirka kl 11.00. Registrering och kaffe från kl 08.00.
Anmälan: Om du önskar närvara, vänligen anmäl dig till micaela.sjokvist@securitas.com senast den 12
september.
Webbsändning: Talarnas presentationer kommer att webbsändas live från följande länk:
https://securitas.videosync.fi/investor-update2018. Om du önskar följa presentationerna via
webbsändningen, kan du anmäla dig via länken redan nu. En inspelad version av webbsändningen
kommer att publiceras på samma webbsida efter mötet.
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