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Securitas förvärvar säkerhetskonsultföretag i Sverige Securitas förvärvar säkerhetskonsultföretag i Sverige 
  
Securitas har förvärvat 51 procent av aktierna i Seccredo, ett svenskt konsultföretag inom 
kris-, risk- och säkerhetsproblematik. 
Securitas har förvärvat 51 procent av aktierna i Seccredo, ett svenskt konsultföretag inom 
kris-, risk- och säkerhetsproblematik. 
  
Seccredo, som har årlig försäljning på cirka 25 MSEK (2,5 MEUR) och cirka 20 anställda, är ett av 
Sveriges ledande konsultföretag inom mycket kvalificerade risk-, kris- och säkerhetstjänster. 
Företaget bistår sina kunder med att förebygga, förhindra och minska störningar och skador på 
organisation, verksamhet och tillgångar. Kunderna representerar ett brett tvärsnitt av ledande 
varumärken från både den privata och offentliga sektorn inklusive försäkring, bank och finans, 
verkstad, energi, medier, läkemedel, livsmedel, transport, tjänster och den offentliga sektorns 
myndigheter, kommuner och företag. Seccredo finns representerat på flera kontor i och utanför 
Sverige 
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Securitas VD och koncernchef Alf Göransson kommer att vara styrelseordförande i Seccredo.  Securitas VD och koncernchef Alf Göransson kommer att vara styrelseordförande i Seccredo.  
  
Förvärvet konsolideras i Securitas AB från och med 1 januari 2010.  Förvärvet konsolideras i Securitas AB från och med 1 januari 2010.  
  
  
  
Detta pressmeddelande finns också tillgängligt på: www.securitas.comDetta pressmeddelande finns också tillgängligt på: www.securitas.com
 
 
Information: 
Gisela Lindstrand, Kommunikationsdirektör Securitas AB, tel. 010-470 3011 eller  
mobil 070-287 8662 
 
 

Securitas är en kunskapsledare inom säkerhet. Genom att fokusera på säkerhetstjänster som är 
anpassade till den enskilda kundens behov har Securitas utvecklat hållbar tillväxt och lönsamhet 
i 40 länder i Nordamerika, Europa, Latinamerika, Asien, Mellanöstern och Afrika. Överallt - från 
små butiker till flygplatser - gör våra 240 000 medarbetare skillnad.  
 
Informationen är sådan som Securitas AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om 
handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 1 mars 2010 kl. 10.00. 
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