
  
 

 
Securitas är den världsledande partnern inom intelligenta 
säkerhetslösningar. Våra tjänster inom bevakning, elektronisk 
säkerhet, brandskydd och trygghet samt riskhantering gör det 
möjligt för våra över 150 000 kunder att se en annorlunda värld. Vi 
finns på 48 marknader där vårt innovativa och datadrivna 
arbetssätt gör oss till en betrodd partner till många av världens 
mest kända företag. Våra 355 000 anställda lever våra 
värderingar ärlighet, vaksamhet och hjälpsamhet, och vårt syfte 
är att hjälpa dig göra din värld tryggare. 
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Securitas förvärvar ledande 
elektroniskt säkerhets-
företag i Turkiet 
Securitas, den världsledande partnern inom intelligenta säkerhetstjänster, har tecknat 
avtal om att förvärva Tepe Güvenlik A.S., ett ledande elektroniskt säkerhetsföretag i 
Turkiet. Genom förvärvet blir Securitas näst störst på den turkiska 
larmövervakningsmarknaden, och förvärvet och är i linje med koncernstrategin att 
dubbla försäljningen av säkerhetslösningar och elektronisk säkerhet till 2023. 
Förvärvspriset uppgår till cirka 100 MSEK (10 MEUR) på skuldfri bas. 

Under 2020 uppgick Tepe Güvenliks årliga försäljning till cirka 85 MSEK (8,5 MEUR) 
varav mer än 70 procent utgjorde återkommande månatliga intäkter. Bolaget har 250 
medarbetare och verksamhet främst i Ankara och Istanbul inklusive en larmcentral och 
ett landstäckande tekniskt servicenätverk. Tepe Güvenlik är specialiserade inom 
elektroniska säkerhetslösningar, larmsystem samt larmövervakning till företagskunder, 
små och medelstora företag och bostäder. Bolaget har mer än 50 000 uppkopplingar, 
vilket utgör ett markant tillskott till Securitas nuvarande uppkopplingsbas i Turkiet idag. 

Peter Karlströmer, Divisional President Security Services Europe: “Detta är en unik 
möjlighet att kunna göra ett förvärv på den turkiska larmövervakningsmarknaden och 
medför att Securitas stärker sin position inom detta område. Vi är glada att välkomna 
Tepes erfarna medarbetare till Securitas och vi ser fram emot att ytterligare utveckla 
vår närvaro i Turkiet och erbjuda våra kunder innovation och lösningar. Detta är en 
strategisk milstolpe för vår verksamhet i Turkiet som stärker våra säkerhetslösningar 
och vår utbredning inom elektronisk säkerhet i landet markant.” 

Förvärvsrelaterade kostnader förväntas att uppgå till cirka 13 MSEK och kommer att 
redovisas under perioden 2021 till 2023. Förvärvet förväntas bidra till vinst per aktie från 
2023. Förvärvet är föremål för godkännande av konkurrensmyndigheten och förväntas 
slutföras under tredje kvartalet 2021. 
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