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Kalle Boumedienne ny VD för Nokas Värdehantering
Den 1 februari tillträdde Kalle Boumedienne tjänsten som VD för Nokas Värdehantering AB efter att ha varit tillförordnad VD sedan i november
2012.

Kalle Boumedienne kom in i Nokas Värdehantering våren 2012 som ansvarig för den operativa verksamheten. Närmast kommer
Kalle från Bring Citymail, där han var  chef för Operations och Logistik.

− Jag är mycket glad och stolt över att ha fått förtroendet att leda bolaget, säger Kalle Boumedienne. Jag ser fram emot att
utveckla verksamheten vidare och arbeta för en fortsatt en hög kundnöjdhet och bra arbetsmiljö för alla våra anställda.

Det senaste året har varit mycket händelserikt för verksamheten. I februari 2012 skedde ett ägarbyte. Det  tidigare G4S Cash
Solutions blev uppköpt av den norska koncernen Nokas, som satsar stort i den Svenska säkerhetsbranchen. Förutom detta
påverkades också hela branschen av konkurrenten Panaxias  konkurs i september 2012.

− Hösten var oerhört hektisk för oss med ett nytt varumärke och en mängd nya kunder som valt oss, säger Kalle Boumedienne. Vi
är mycket glada för den stora volymökningen, och att marknaden nu börjar stabilisera sig. Nokas Värdehantering är en stark aktör
på marknaden med ett stort fokus att skapa mervärde och säkerhet för svenska företag. 

Nokas AS är Nordens tredje största säkerhetskoncern och bedriver verksamhet i Norge, Sverige och Danmark. Under 2011 och 2012 har
Nokas köpt 7 bolag i Sverige  inom säkerhet och värdehantering, under 2012 omsatte Nokas 680 MSEK i Sverige. Företaget etablerades 1987
och omsatte över 2,5 miljarder kronor 2012. Orkla, DNB, Fritt ord och Jul Holding ör de största aktieägarna vid sidan av ledningen. Koncernen
levererar säkerhetslösningar till över 150 000 kunder och erbjuder många olika möjligheter tack vare det breda sortimentet av produkter och
tjänster. Läs mer på www.nokas.se

För ytterligare info, vänligen kontakta:

Kalle Boumedienne, VD, tel: + 46 10 222 6541


