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Ledningsförändringar inom Securitas europeiska division
Magnus Ahlqvist, tillträdande VD och koncernchef i Securitas AB från mars 2018, kommer att
behålla sin roll som divisionschef för Security Services Europe under 2018. Henrik Zetterberg
har utsetts till COO för divisionen med fokus på norra Europa. Aimé Lyagre fortsätter som
COO och CTO med utökat ansvar för länder i västra Europa.
Magnus Ahlqvist har, som kommunicerats den 13 augusti 2017, utsetts till ny VD och koncernchef i
Securitas AB efter Alf Göransson. Magnus Ahlqvist kommer att tillträda sin nya roll i mars 2018. Under
2018 kommer Magnus Ahlqvist att behålla sin nuvarande position som divisionschef för Security Services
Europe, för att säkerställa en solid rekryteringsporcess för rollen som divisionschef för den europeiska
affärsverksamheten.
Henrik Zetterberg, Securitas chefsjurist, har utsetts till COO för divisionen Security Services Europe med
fokus på norra Europa. Henrik Zetterberg började på Securitas 2014. Innan dessa kom han från Assa
Abloy där han jobbade på Group Legal och för olika divisioner.
Aimé Lyagre och Henrik Zetterberg kommer att stödja Magnus Ahlqvist i arbetet med att driva
affärsverksamheten i de 26 länder där Securitas har verksamhet i Europa. Henrik Zetterberg och Aimé
Lyagre kommer även framöver att ingå i Securitas koncernledning.
En rekryteringsprocess för en ny chefsjurist i Securitas har inletts.
Detta pressmeddelande finns också tillgängligt på: www.securitas.com
Information:
Gisela Lindstrand, Kommunikationsdirektör Securitas AB, mobil 070-287 8662,
eller epost gisela.lindstrand@securitas.com

Securitas är en global kunskapsledare inom säkerhet. 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 små butiker till flygplatser - gör våra 335 000 medarbetare skillnad.
Denna information är sådan som Securitas AB är skyldigt att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 november 2017 kl.13.00 CET.
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