
  
 

 
Securitas är en ledande partner 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 47 marknader där vårt innovativa och datadrivna 
arbetssätt gör oss till en betrodd partner till många av världens 
mest kända företag. Våra 345 000 anställda lever våra 
värderingar ärlighet, vaksamhet och hjälpsamhet, och vårt syfte 
är att hjälpa dig göra din värld tryggare. 
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Inbjudan till Securitas 
Investor update   
Securitas hälsar representanter för finansmarknad och media 
välkomna till en digital investerarpresentation onsdagen den 
24 augusti 2022 med start kl 14.00 till cirka 16.00. 
 

Magnus Ahlqvist, VD och koncernchef och Andreas Lindback, CFO kommer att 
uppdatera er på vår strategi och informera om våra nya finansiella mål till följd av 
förvärvet av Stanley Security. Även Tony Byerly, Global President Securitas Technology, 
kommer att delta och svara på frågor. 
 
14.00 Presentation och därefter möjlighet att ställa frågor 

Livesändningen av telefonkonferensen kan följas via denna 
länk: www.securitas.com/webbsandningar 

Frågor till ledningen kan ställas per telefon eller via ett webbformulär. För att ställa 
frågor per telefon, anslut till telefonkonferensen genom att registrera er via denna länk 
Till telefonkonferensen 

Efter att ni registrerat er till telefonkonferensen kommer ni att få telefonnummer och 
konferens-id för att nå telefonkonferensen. Om ni vill ställa frågor, tryck *5 på telefonen 
för att placeras i frågekön. 

Om ni registrerar er i förväg, vänligen notera telefonnummer och konferens-id. I annat 
fall behöver ni registrera er igen. 

En inspelad version av livesändningen kommer att publiceras på samma webbsida efter 
presentationen. Vi bryr oss om din integritet och vi vill vara transparenta med hur vi 
samlar in och använder dina personuppgifter när du deltar i telefonkonferensen. Följ 
denna länk för att läsa vår integritetspolicy för telefonkonferens/livesändning 
i samband med publicering av delårsrapporter och investerarpresentationer (endast 
tillgänglig på engelska): www.securitas.com/integritetspolicy-ljudsandningar   

 

Ytterligare information: 

Investerare: Micaela Sjökvist, IR-chef; 076 116 7443; micaela.sjokvist@securitas.com 

Media: Helena Andreas, Kommunikations- och HR-direktör; 010 470 30 20, 
press@securitas.com 
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