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Patrik Berg ny vd för Transfer Groups dotterbolag CSG

Patrik Berg har utsetts till ny vd för Transfer Group AB (publ):s (“Transfer”) dotterbolag
Commuter Security Group AB (“CSG”). Patrik, som har över 30 års erfarenhet från
säkerhetsbranschen, efterträder Pelle Johansson som kommer fortsätta vara aktiv i CSG som
styrelseledamot. Patrik har varit anställd i CSG i över tio år och kommer närmast från rollen
som affärsområdeschef.

- Jag är väldigt glad att få välkomna Patrik Berg till rollen som ny vd för CSG. Patriks breda
erfarenhet från säkerhetsbranschen i kombination med hans drivkrafter att utveckla affären är
viktiga egenskaper för rollen. Genom vd-bytet fortsätter vi arbetet med att skapa en
lönsammare koncern och ett starkare kassaflöde, säger Pernilla Jennesäter, vd på Transfer
Group.

CSG har haft en stark utveckling de senaste åren då man har skapat ett bredare tjänsteerbjudande,
fått in ett flertal välrenommerade kunder och har per idag en avtalsportfölj på över 900 MSEK, vilket är
större än någonsin.

- Efter sju år på CSG är det nu dags för nya utmaningar. Patrik har under min tid på CSG visat
på stora ledaregenskaper och kommer med sin bakgrund och kompetens ta bolaget till nya
nivåer. Det känns tryggt att lämna över stafettpinnen till Patrik samtidigt som det känns
vemodigt att lämna alla fantastiska kollegor som jag fått äran att lära känna under mina år på
CSG, säger Pelle Johansson, vd på CSG.

Patrik tillträder tjänsten den 22 december och kommer att rapportera till Pernilla Jennesäter samt ingå
i ledningsgruppen för Transfer. Patrik kommer även att vara chef för divisionen “Bevakning”.

För ytterligare information kontakta:
Pernilla Jennesäter, VD Transfer Group, pernilla.jennesater@transfer.se
Bolagets mentor är beQuoted som nås på 08-692 21 90

Om Transfer Group
Transfer Group är ett holdingbolag i säkerhetsbranschen. Med dotterbolag som förenar spetsteknik
och säkerhetsfrågor är man en one-stop-shop för fysisk säkerhet som kan erbjuda allt från mjukvara,
hårdvara, till utbildning och bemanning. Affärsidén är att, baserat på erfarenheten och kunskapen
inom alla delar av säkerhetsområdet, utveckla mjukvara som ökar den fysiska säkerheten för såväl
individer som föremål. Sectech är en förkortning av security technology. Begreppet används för att
beskriva de nyaste innovationerna som kombinerar säkerhets- och mjukvaruteknologi. Transfer Group
har de produkter och tjänster som tillgodoser dagens behov och utvecklingskapacitet för
morgondagens utmaningar.


