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Altum Security ser fortsatt stor efterfrågan inom
högsäkerhetsprodukter

Föregående års avslutande kvartal var ett starkt kvartal för Transfer Group AB (publ):s
dotterbolag, Altum Security AB (“Altum”). Vid förvärvet av Altum prognotiserade man
nettoomsättningen och EBIT för innevarande år till 25 MSEK respektive 2,5 MSEK. Just nu ser
man heller ingen anledning till att revidera dessa siffror då orderingången fortsatt ser stark ut.

Altum har idag mottagit en order från ett byggföretag i södra Sverige som just nu bygger en fastighet
med extraordinärt högt skyddsbehov. Ordern avser diverse säkerhetsprodukter till ett ordervärde
uppgående till ca 1 MSEK. Leverans startar direkt och beräknas vara slutförd under våren.

- Det är verkligen roligt att kunna leverera en så omfattande order och det har blivit en rivstart
här i de södra delarna av landet. Vi har fått väldigt många förfrågningar och väntar besked på
några av dem de närmaste veckorna, säger Patrik Olsson, Regionschef i områdena Syd/Väst
på Altum Security.

Även i Stockholmsområdet ser man ökad efterfrågan på säkerhetsprodukter och både
privatpersoner och företag lägger allt större vikt vid högre säkerhet i takt med att vi går mot ett
otryggare samhälle. Enligt Brottsförebyggande rådet (Brå), var brott mot egendom den typ av
brott som ökade mest under 2020 jämfört med året innan. Totalt ökade denna typ av brott med
14 %, vilket kan vara en orsak till den ökade efterfrågan.

- Antalet förfrågningar och upphandlingar ökar och högsäkerhet blir allt mer prioriterat. Främst
är det beskjutnings- och tryckvågsskydd som vi ser störst efterfrågan på för tillfället, säger
Thomas Loften, säljare på Altum i Stockholmsområdet.

- Det är tråkigt att samhällsutvecklingen går åt det hållet att nivån på behovet av skydd ökar. Att Altum
kan hjälpa till att minska konsekvenserna av ett allvarligt angrepp och att hjälpa människor och
verksamheter att få en tryggare tillvaro är något vi är stolta och glada över. Vår satsning på att
rekrytera kompetent och duktig personal visar sig vara helt rätt. Vi har högt ställda förväntningar på
både Patrik och Thomas och båda har än så länge överträffat dessa med bravur. Fina projekt på flera
ställen i landet och många offerter ute där vi väntar besked inom kort. Att vi nu kan utföra projekt i
hela landet och inte enbart i storstäderna känns verkligen bra, säger Mats Holmberg, tf vd Transfer
Group.
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Kort om Transfer Group
Transfer Group bedriver verksamhet inom säkerhet. Vi bidrar till samhällsnytta och skapar värde för
både företag och för den enskilda individen. Säkerhet berör alla och har en stor och växande
påverkan på samhället. Transfer Group är en plattform för bolag inom säkerhet som ger
förutsättningar för bolagen att utvecklas, moderniseras och effektiviseras samt skapar skalfördelar
inom gruppen. Bolagen kompletterar och förstärker varandra samt ger våra kunderna trygghet. Vår
kompetensbredd är vår främsta tillgång. Vi är en blandning av unga och äldre erfarna entreprenörer
och förvaltare – en bredd som ger energi och unika visioner.

Denna information är INTE av väsentlig art enligt bolagets informationspolicy, innebärande att den
varken har någon större finansiell eller strategisk påverkan. Sådan information som är att anse
väsentlig enligt bolagets Informationspolicy skall alltid kommuniceras genom pressmeddelande med
hänvisning till en sk MAR-etikett.


