
 

 

Pressmeddelande 30 juli 2021 

Secits anställer Mats Larsson som ansvarig för 

business to business försäljningen för 

koncernen. 
 

Mats Larsson har över 20 års erfarenhet inom CCTV-industrin och kommer senast från 

Hikvision. Mats har med sig stor erfarenhet från kvalificerade projekt från både 

Hikvision och Axis och har med stor succé drivit strukturerat projektförsäljning under 

många år inom säkerhetssektorn. 

”Jag har imponerats över Mats’ starka resultat från säkerhetsupphandlingar inom den 

offentliga som privata sektorn, och ser fram emot att få ytterligare stöd för att Secits 

fortsätter sin expansion inom larm, CCTV, passage och lås. Mats kommer in i koncernen vid 

en tidpunkt där vi löpande får flera förfrågningar om större och mera komplexa 

säkerhetsuppdrag, och det känns betryggande att få in en person med Mats gedigna 

kompetens och nätverk”, säger Erik Bech-Jansen, koncernchef Secits & Säkra. 

Mats Larsson startar i sin roll som Gruppchef B2B den 16 augusti, och kommer omedelbart 

bli involverat i ett större antal pågående upphandlingar där Secits inviterats att lämna 

anbud. 

Själv säger Mats Larsson ”jag ser fram emot att bygga Secits B2B till en av Sveriges bästa 
systemintegratörer inom affärsområdet säkerhet vid att enträget fokusera på kundnöjdhet 
och leveranser baserad på den senaste tekniken. Det ska bli väldigt spännande att hjälpa 
Secits utvecklas enligt den nya affärsplanen och att jobba tillsammans med koncernens alla 
kompetenta medarbetare” 

 

 

För ytterligare information: 
Erik Bech-Jansen, CEO 

E-post: investor@secits.se 
 

Om SECITS-koncernen 
Secits och Säkra utgör spjutspetsföretag inom säkerhets och trygghet, däribland kamera-, larm-, 

passagesystem, lås och andra former för sensorövervakning. Med ett paketerat och skalbart 

erbjudande av tjänster som levereras i abonnemangsform satsar koncernen på att hjälpa sina 
kunder skydda deras verksamhet och tillgångar.  

Aktien är noterat på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm. Bolagets Certified Adviser är 
Erik Penser Bank. Telefon: +46 8 463 83 00, e-post: certifiedadviser@penser.se 
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