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Safeture tecknar femårigt förlängningsavtal med försäkringsjätten 
Chubb 
 
Teknikbolaget Safeture har tecknat en femårig avtalsförlängning med Chubb, världens 
största börsnoterade försäkringsbolag inom egendom och olycksfall. Kontraktsvärdet 
uppgår till minst två miljoner USD under de kommande fem åren. 
 
Safeture är ett internationellt Software as a Service (SaaS) företag med huvudkontor i Lund. Bolaget 
har utvecklat en molnbaserad plattform, Safeture Enterprise, som hanterar alla anställdas säkerhet, 
oavsett var de befinner sig. Mer än 3 000 företag i hela världen använder sig redan av plattformen för 
att skydda sina anställda och hantera deras säkerhet. 
 
Det strategiska partnerskapet mellan Chubb och Safeture inleddes för över tre år sedan i samband 
med att Chubb lanserade sin Chubb Travel Smart App och Risk Portal, som utvecklats av Safeture.  
Chubb Travel Smart är en prisbelönt lösning som rönt stor framgång på försäkringsmarknaden för 
affärsresor. Safeture har också utvecklat e-learning tillsammans med Chubb, samt ytterligare 
flerspråkstöd för sina växande globala marknader. 
 
Det nya avtalet ger skalbarhet och säkerställer att Chubb fortsätter att ligga steget före sina 
konkurrenter på den konkurrensutsatta försäkringsmarknaden för affärsresor. 
 
"Vi är stolta över att fördjupa och stärka vår framgångsrika långsiktiga relation med Chubb. Det bevisar 
teknik- och affärsvärdet av vår mjukvaruplattform ytterligare. Chubb har varit en uppskattad partner 
genom åren", säger Magnus Hultman, VD för Safeture. "Detta är vårt största avtalet hittills i år och 
visar att den omfattande investeringen vi gjort i utveckling, försäljning och marknadsföring verkligen 
lönar sig." 
 
"Vi på Chubb är fast beslutna att ge våra kunder tillgång till innovativa och högkvalitativa lösningar", 
säger Natasha Reoutt, Vice President, Accident & Health Multinational Business. "Safeture har varit en 
värdefull partner för oss och deras toppmoderna teknik är ett viktigt kompliment till vår produktplan 
för de kommande åren." 
 
För ytterligare information, besök www.safeture.com eller kontakta: 
VD Magnus Hultman: 0706-00 81 66.  magnus.hultman@safeture.com 
 
Om Safeture AB 
Safeture (grundat 2009) är ett Företag inom Software as a Service (SaaS) baserat i Sverige. 
Företaget erbjuder en komplett molnbaserad plattform utformad för att hantera anställdas säkerhet och 
risk/krishantering. Genom världsledande teknik och innovativa lösningar hjälper Safeture företag och 
organisationer att skydda det som är viktigast – deras anställda. Safeture Enterprise ger större företag möjlighet 
att effektivt automatisera säkerhet och trygghet samtidigt som programvaran sömlöst integreras för att bli en 
naturlig del av deras interna processer. Safetureaktien är noterad på NASDAQ First North Growth Market 
Stockholm (ticker: SFTR). Erik Penser Bank AB är Certified Adviser. Ph: 08-463 83 00 E-post: 
certifiedadviser@penser.se 
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Om Chubb 
Chubb är världens största börsnoterade fastighets- och olycksfallsförsäkringsbolag. Med verksamhet i 54 länder 
och territorier, ger Chubb kommersiella och personliga egendom och olycksfallsförsäkring, personlig olycka och 
kompletterande sjukförsäkring, återförsäkringoch  livförsäkring till en mångsidig grupp av kunder.  Som 
försäkringsbolag bedömer, tar vi och, hanterar risker med insikt och disciplin. Vi service och betala våra fordringar 
rättvist och snabbt. Företaget definieras också av sina omfattande produkt- och tjänsteerbjudanden, breda 
distributionsmöjligheter, exceptionell finansiell styrka, och lokal verksamhet globalt. Moderbolaget Chubb Limited 
är noterat på New York Stock Exchange (NYSE: CB) och är en del av S & P 500 index.  
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