
Sector Alarm förvärvar G4S Sverige och blir den ledande
leverantören av säkerhetstjänster på den svenska marknaden
Den Nordiska säkerhetskoncernen Sector Alarm har fram till nu varit totalleverantör av tjänster
inom trygghet och säkerhet för privata hem. Sector Alarm breddar nu verksamheten genom
köpet av G4S svenska verksamhet. Sector Alarm blir en komplett leverantören av
säkerhetslösningar för näringsliv, privatpersoner och offentlig förvaltning.

G4S är rikstäckande och har kontor över hela landet. I Sverige är G4S det näst största säkerhetsföretaget
med drygt 3 350 medarbetare och en omsättning uppgående till 1,3 miljarder. G4S erbjudande omfattar
tjänster för att minimera risker och öka säkerheten för kunder inom näringsliv, offentlig sektor och
privatpersoner.

-          Genom köpet av G4S Sverige visar Sector Alarm sin vilja att ta en aktiv del i konsolideringen av
säkerhetsbranschen i Norden. Samtidigt kan vi dra nytta av båda företagens starka sidor för att växla ut
synergieffekter, säger Jørgen Dahl, koncernchef/CEO för Sector Alarm.

Sector Alarm har som tillväxtstrategi att växa både organiskt och genom företagsförvärv. De senaste två
åren har Sector Alarm förvärvat sex företag. Sector Alarm har som ambition att expandera och ta
marknadsandelar inom alla marknadssegment på de marknader som de verkar.

-          G4S är idag Sveriges ledande totalleverantör av säkerhetslösningar. Genom att bli en del av Sector
Alarm skapas spännande möjligheter för båda bolagen att växa, säger Thomas Lundin, VD för G4S i
Sverige.

Sector Alarm och G4S Sverige fortsätter att verka på den svenska marknaden som egna bolag och
varumärken. Båda bolagen är efter förvärvet helägda dotterbolag till Sector Alarm Group med huvudkontor i
Oslo. Sector Alarm har rätt att använda namnet G4S under en övergångstid.

-          Sector Alarm vill att den nuvarande ledningsgruppen för G4S i Sverige ska leda bolaget vidare. Det
är viktigt för en fortsatt god kvalitet i våra leveranser och att våra kunder ska få minst lika bra service som de
har vant sig vid, säger Jørgen Dahl, koncernchef/CEO för Sector Alarm.

Thomas Lundin som är VD för G4S i Sverige kvarstår som VD året ut. Därefter är intentionen att Thomas
Lundin ska ingå i styrelsen/advisory board för G4S Sverige och bidra till kontinuiteten i bolaget. Sector
Alarm påbörjar omedelbart processen att rekrytera en ny VD till G4S Sverige.

Förvärvet av G4S kommer formellt att genomföras efter godkännande av Konkurrensverket.

Kontakt och mer information:

Eystein Lund, Finansdirektör/CFO för Sector Alarm Holding A/S

E-post: eystein.lund@sectoralarm.com

Mobilnummer: +47 906 02 127

Thomas Lundin, Verkställande direktör för G4S Secure Solutions AB

E-post: thomas.lundin@se.g4s.com

Mobilnummer: +46 703 86 76 72



Fakta:

Sector Alarm koncernen grundades 1989 med huvudkontor i Oslo. Med sitt fokus på trygghet i privata hem
har man idag tagit sig till en position som näst störst i Europa. Med ledande positioner i Norge och Sverige
och som marknadsledare i Irland har man idag före förvärvet cirka 350 000 kunder.

G4S Sverige erbjuder säkerhetslösningar med fokus på mänsklig trygghet och affärsnytta för kunder i
näringsliv, offentlig verksamhet och för privatmarknad. G4S är en totalleverantör av säkerhetslösningar och
erbjuder tjänster och produkter genom hela kedjan - förebygga, skydda, hantera tillträde, övervaka och
åtgärda.


