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www.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 370 000 medarbetare skillnad. 

 
 

Securitas AB publicerar delårsrapport onsdagen den 6 november 

2019 

 
Securitas AB publicerar delårsrapport för januari-september 2019 onsdagen den 6 november 

kl 08.00 svensk tid.   

08.00 Rapporten offentliggörs 

Rapporten skickas som pressmeddelande via Cision (www.cision.se) och publiceras automatiskt på 

www.securitas.com efter offentliggörande. 

09.00 Presentationsbilder tillgängliga  

För presentationsbilder, följ länken www.securitas.com/presentationer  

09.30 Telefonkonferens och ljudsändning 

Analytiker och media inbjuds att delta i en telefonkonferens kl 09.30 där Securitas VD och koncernchef 

Magnus Ahlqvist samt finansdirektör Bart Adam presenterar rapporten och svarar på frågor. 

Telefonkonferensen omfattar även en ljudsändning via Securitas hemsida. För att följa telefonkonferensen, 

vänligen ring in fem minuter i förväg: 

USA:   +1 855 269 2605 

Sverige:   08-519 993 55 

Storbritannien:   +44 203 194 0550 

Ljudsändningen av telefonkonferensen kan följas på denna länk: www.securitas.com/webbsandningar. En 

inspelad version av ljudsändningen kommer att publiceras på samma webbsida efter telefonkonferensen. 

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/ljudsändning i samband med publicering av delårsrapporter (endast tillgänglig på 

engelska): www.securitas.com/integritetspolicy-ljudsandningar  

Prenumerera på pressmeddelanden och finansiell information 

För att prenumerera på pressmeddelanden och finansiella rapporter från Securitas, följ länken 

www.securitas.com/prenumerera och följ instruktionerna. 

Information: Micaela Sjökvist, IR-chef, mobil: 076-116 7443 
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