
Pressmeddelande 
  

 
 
www.addsecure.se                                    För en säkrare och smartare värld 
 

4 oktober, 2021 

AddSecure utser ny affärsområdeschef 
Smart Alarms 
Peter Johansson tillträder som ny affärsområdeschef för Smart Alarms.  
Hans gedigna erfarenhet från flera ledande positioner och internationella 
bakgrund kommer att stärka företagets tillväxtstrategi ytterligare. 
 
AddSecure, en ledande europeisk leverantör av säkra IoT-konnektivitetslösningar med fokus 
på kritisk kommunikation och säker data, meddelade idag att företaget utnämnt Peter 
Johansson till ny affärsområdeschef för Smart Alarms. 
 
Rollen innebär att Peter Johansson kommer att leda den globala Smart Alarms-
organisationen, ansvara för att driva strategiarbetet både vad gäller affärer och kunder, samt 
identifiera nya marknadsmöjligheter. Detta med syfte att tillgodose kundbehov på kort sikt 
och samtidigt genomföra den långsiktiga affärsstrategin för affärsområdet. 
 
– Vi är glada över att välkomna Peter till AddSecure-teamet. Hans starka ledaregenskaper 
och teknikbakgrund kombinerat med en gedigen erfarenhet av att skapa lönsam tillväxt 
kommer starkt bidra till att vi kommer att uppnå företagets finansiella och strategiska mål, 
säger Stefan Albertsson, vd för AddSecure. 
 
Peter har mer än 20 års erfarenhet från ledande positioner i Europa och Asien, på företag i 
alla storlekar från startups till etablerade bolag, inklusive Ericsson JV i Kina, Emerson Energy 
Systems i Kina, Schneider Electric Buildings i Sverige och Nasdaq-listade Image Systems. 
 
– Jag är mycket glad över att bli en del av AddSecure-teamet. Med min erfarenhet av att ha 
lett flera företag genom stark tillväxt, både organiskt och genom förvärv, och med stöd av 
det engagerade Smart Alarms-teamet, ser jag att vi tillsammans kommer att kunna utveckla 
företagets tillväxtstrategi ytterligare, säger Peter Johansson. 
 
Peter Johansson tillträdde rollen den 1 oktober 2021 och ingår i AddSecures ledningsgrupp. 
Han efterträder Magnus Lengdell som utnämnts till Group CTO.  
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För mer information, kontakta: 
 
Kristina Grandin, Director Corporate & Marketing Communications, AddSecure 
Mobil: 070 689 52 08, kristina.grandin@addsecure.com 

Om AddSecure 
AddSecure är en ledande europeisk leverantör av säkra IoT-konnektivitetslösningar med fokus på kritisk kommunikation och säker data. 
De pålitliga helhetslösningarna är baserade på teknik för säker kritisk kommunikation som kombinerar konnektivitetsplattformar, 
programvara och tjänster, skräddarsydda för att möta kundernas behov inom olika branscher. 
Mer än 50 000 kunder inom säkerhets- och trygghetsbranschen, räddningstjänst, fastighetssäkerhet och automatisering, byggbranschen, 
digital omsorg, transport och logistik, elnät, smarta städer m.m. skyddar sina livs- och affärskritiska verksamheter med lösningar från 
AddSecure. Detta bidrar till att rädda liv, skydda egendom och viktiga samhällsfunktioner, och skapar affärsnytta. 
AddSecure använder för närvarande sin expertis inom säker kritisk kommunikation och säker data i lösningar inom Smart Alarms, Smart 
Care, Smart Rescue, Smart Surveillance, Smart Transport och det framväxande teknikområdet Smart Grids.   
Huvudkontoret ligger i Stockholm, med ytterligare kontor över hela Europa. Företaget sysselsätter cirka 900 personer i 15 länder. 
AddSecure är majoritetsägt av fonder som förvaltas av Castik Capital, en europeisk private equity-fond med en långsiktig strategi för 
värdeskapande. 
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