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Pressmeddelande
16 december 2020

Securitas förvärvar FE Moran Security Solutions i USA
Securitas har förvärvat FE Moran Security Solutions, ett av de 30 högst rankade bolagen inom
larmövervakning och integrerade elektroniska säkerhetssystem i USA. Förvärvet ökar
Securitas räckvidd och erbjudanden i Mellanvästern och är i linje med Securitas ambition att
fördubbla verksamheten inom säkerhetslösningar och elektronisk säkerhet. Förvärvspriset
uppgår till cirka 695 MSEK (82 MUSD).
FE Moran Security Solutions, som grundades 2003, tillhandahåller ett integrerat elektroniskt
säkerhetserbjudande – från design till installation och från underhåll till larmövervakning – och riktar sig till
företag i flera stater i Mellanvästern och även till många nationella nyckelkunder. Deras tjänsteportfölj
omfattar elektroniska säkerhetstjänster som intrång, video, system för brandskydd och passerkontroll,
såväl som ett, av tredje part, certifierat larmövervakningscenter, ett så kallat TSA Five Diamond-certifikat.
Bolaget har ett mycket gott renommé och är känt för att erbjuda sina kunder högkvalitativa tjänster. Årlig
försäljning uppgår till cirka 450 MSEK (53 MUSD), främst drivet av en stor bas av återkommande
månatliga intäkter samt installationsintäkter.
”Detta förvärv stöttar Securitas strategi, stärker vår position som en ledare inom säkerhetstjänster och vår
ambition att fördubbla verksamheten inom säkerhetslösningar och elektronisk säkerhet till 2023. Detta
förvärv kompletterar vår verksamhetsmodell inom elektronisk säkerhet i Nordamerika och kommer att
stärka vår position som ledaren inom säkerhetstjänster ytterligare, säger Magnus Ahlqvist, VD och
koncernchef på Securitas AB.
FE Moran Security Solutions kommer att ingå i Securitas Electronic Security, Inc. (SES) och befästa
Securitas ledande ställning ytterligare inom den kommersiella elektroniska säkerhetsbranschen i
Nordamerika. SES, liksom FE Moran, vänder sig till marknaden för larmövervakning och systemintegration.
Kombinationen av de två bolagen kommer att innebära en bredare, unik specialisering gentemot stora
nationella och regionala företagskunder med verksamhet på flera platser.
”Vi är mycket glada att välkomna FE Moran Security Solutions kunder och medarbetare till Securitas. Att
förvärva FE Moran Security Solutions innebär att Securitas Electronic Security får ökade möjligheter och
större expertis i Mellanvästern. Deras kunniga medarbetare, goda kundbas och stark närvaro medför att
vår verksamhet inom elektronisk säkerhet i Nordamerika kan växa och utvidgas i regionen, säger Tony
Byerly, President, Securitas Electronic Security, Inc.

Securitas är din partner inom intelligenta säkerhetstjänster. Vi baserar våra säkerhetslösningar på kundens specifika behov utifrån olika
kombinationer av stationär bevakning, mobil bevakning och fjärrbevakning, elektronisk säkerhet, brandskydd och trygghetslösningar
samt riskhantering för företag. Överallt från hem till flygplatser - gör våra 370 000 medarbetare din värld till en tryggare plats.
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”Vårt team har arbetat hårt under de senaste 17 åren för att skapa en av landets ledande leverantör inom
elektronisk säkerhet, så att hamna rätt för våra kunder och medarbetare var mycket viktigt. Jag är säker
på att Securitas är rätt plats och är bäst positionerad inte endast för att ta hand om vad vi lyckats med,
utan att ta det till nästa nivå”, säger Brett Bean, ordförande, VD och grundare av FE Moran Security
Solutions.
Förvärvsrelaterade kostnader uppskattas uppgå till 60 MSEK varav majoriteten kommer att redovisas
under 2021. Förvärvet beräknas bidra till vinst per aktie under 2022 och kommer att konsolideras i
Securitas från och med den 16 december 2020.
Detta pressmeddelande finns tillgängligt på www.securitas.com
Information: Micaela Sjökvist, IR-chef, Securitas AB, mobil 076-116 7443 eller epost
micaela.sjokvist@securitas.com
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