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Fusionen mellan Transfer Group och Sensec Holding är per idag 
registrerad hos bolagsverket och därmed genomförd 

 

Transfer Group AB (publ) (“Transfer”) kan idag meddela att fusionen med Sensec 

Holding AB (publ) (”Sensec”) är registrerad hos bolagsverket och därmed genomförd. 

I samband med genomförd fusion och som tidigare kommunicerats, har Transfer 

genomfört förändringar på såväl styrelseordförandeposten, VD-posten samt i 

ledningsgruppen.      

 

I samband med registrerad fusion har bolagsverket också registrerat nyemissionen av 

Transferaktier, som låg till grund för betalningen av Sensec. Dessa aktier kommer bokas ut 

till respektive ägares depå från och med måndag, 21 mars 2022. Det totala antal aktier i 

Transfer är därmed 222 718 568. 

Som tidigare kommunicerats och som också beslutats frånträder Mats Holmberg sin roll som 

Verkställande Direktör för Transfer, ny Verkställande Direktör blir Pernilla Jennesäter. Vidare 

tar Mats Holmberg över rollen som Styrelseordförande från Pernilla Jennesäter, som 

kvarstår som ledamot. Mats Holmberg kommer fortsatt vara operativ i Transfer men i 

egenskap av arbetande styrelseordförande.  

Fusionen har också föranlett till ett flertal förändringar i Transfers ledningsgrupp, som 

numera består av följande personer: 

- Pernilla Jennesäter, VD Transfer Group 

- Behdad Malakan, CFO Transfer Group 

- Pelle Johansson, VD CSG 

- Mika Andersson, VD Amigo 

- Mathias Svedlund, VD Sensec 

- Baard Lund, VD Sensec Solutions 

- Patrik Olsson, Regionchef Syd Altum Security 

 

För ytterligare information kontakta: 

Pernilla Jennesäter, VD Transfer Group, pernilla.jennesater@transfer.se 

Amudova AB är Transfer Groups Mentor. Tel: 08-546 017 58 E-mail: info@amudova.se 

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 kunder 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. 

 


