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Lagercrantz förvärvar ARAS Security  

 
Lagercrantz Group har idag tecknat avtal om att förvärva det danska bolaget ARAS Security A/S 

inklusive det svenska dotterbolaget ARAS Security AB.  

ARAS är ett säkerhetsbolag och systemutvecklare specialiserad på kombinerade passersystem och 

inbrottslarm, smarta byggnader och digitalisering. Företagets säkerhetslösningar baseras på det öppna 

och modulära säkerhetssystemet NOX som ARAS har exklusivitet för på den nordiska marknaden.  

Med den huvudsakliga verksamheten i Danmark har ARAS etablerat en stark position i landet samt i 

södra Sverige. Kunderna är främst el- och säkerhetsinstallatörer, och bolagets säkerhetslösningar finns 

installerade på många olika typer av organisationer inom offentlig och privat verksamhet. ARAS har idag 

en omsättning på drygt 50 MDKK med god lönsamhet.  

"ARAS är ett modernt säkerhetsföretag, som med NOX som bas kombinerar den senaste teknologin, 

vilket ger kunderna fritt val av kortläsare, biometriläsare, detektorer och möjlighet till specialutvecklade 

applikationer. Med innovativa integrationer med kundens övriga verksamhet skapar ARAS en effektiv 

säkerhetsplattform som anpassas helt efter kundens unika behov. Det ska bli väldigt spännande att 

fortsätta utveckla ARAS de kommande åren”, säger Martin Sirvell, divisionschef TecSec.  

“Med en stark och professionell ägare mot en ljus framtid. Jag har följt Lagercrantz i 20 år och vet att de 

blir en bra ägare till ARAS Security som kan stödja en fortsatt utveckling av vår verksamhet i Norden och 

därutöver”, säger Michael Gelvan, VD och huvudägare i ARAS Security A/S.  

ARAS Security kommer att ingå i Lagercrantz division TecSec från och med januari 2022. Förvärvet 

förväntas generera ett mindre positivt tillskott till Lagercrantz Groups vinst per aktie på årsbasis. 

Stockholm, 22 december 2021 

Lagercrantz Group AB (publ) 

 
 
 
För ytterligare information kontakta: 
Jörgen Wigh, VD och koncernchef, Lagercrantz Group AB, +46 8 700 66 70, 
Martin Sirvell, divisionschef TecSec, Lagercrantz Group AB, +46 8 700 66 70,  
 
Denna information lämnades för offentliggörande 2021-12-22  kl 13:00 CET. 
  

LAGERCRANTZ GROUP I KORTHET 
Lagercrantz Group är en teknikkoncern som erbjuder värdeskapande teknik, antingen med egna produkter eller med produkter från 
ledande leverantörer. Inom koncernen finns ett 60-tal bolag, vart och ett orienterat mot en specifik delmarknad, en nisch. 
Gemensamt för bolagen är att värdeskapandet är stort, med hög grad av kundanpassning, support, service och andra tjänster. 
Lagercrantz är verksamt i nio länder i Nordeuropa, i Kina, Indien och i USA. Koncernen har omkring 1 800 anställda och omsätter ca 
5 000 MSEK. Bolagets aktie är listad på Nasdaq Stockholm sedan 2001. www.lagercrantz.com 
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