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SECITS fördubblar omsättningen under 2017 
 

SECITS Holding AB förstärker marknadspositionen markant i och med det nyförvärvade 
helägda dotterbolaget MKS Sverige AB. Genom uppköpet stärks positionerna i såväl de 
befintliga affärsområdena Bank och Retail som i det nya affärsområdet Offentliga 
Myndigheter. Till affärsområdet Bank har nyligen även Nordea tillförts vilket innebär att 
SECITS nu levererar säkerhetstjänster till de fyra största affärsbankerna i Sverige. 
 
Även inom affärsområdet Retail ökar kundlistan; Ahlsellbutikerna har ingått ett koncernavtal 
för Sverige, Norge samt Finland. Synsam har erhållit leveranser av varularm till 120 butiker. 
Netto har tecknat serviceavtal för drygt 130 butiker och Lidl med 100 butiker och mer än 
2000 kameror på serviceavtal. Till Kicks och Bergendahlsgruppen (ECO, Citygross och Granit) 
levereras kamera- och varularmslösningar till respektive kunds butiksbestånd.  
 
I det nya affärsområdet Offentliga Myndigheter levereras idag kameratjänster till hamnar i 
Göteborg, Malmö, Köpenhamn, Norrköping och Puttgarden. Beträffande polis- och 
tullmyndigheter sker löpande leveranser av kameror, skyddsvästar och metalldetektorer.   
 
Hans Molin VD för SECITS Holding AB och Dick Larsson affärsområdeschef ser en mycket 
stark tillväxt för bolaget och räknar med att minst fördubbla omsättningen under 2017. 
 
”Affärsläget är mycket positivt. I och med nytillskottet MKS ser vi stora möjligheter att växa 
även genom synergieffekter. Med det nya affärsområdet Offentliga Myndigheter ökar vi 
också marknadsandelarna rejält inom den sektorn. Vår marknad visar på en mycket stark 
tillväxt samtidigt som säkerhetslösningar blir en alltmer naturlig del av verksamhet/vardagen 
för såväl företags- som privatkunder”, säger Hans Molin. 
 
”Vi följer vår aggressiva tillväxtplan. Förutom tillväxten med nya kunder analyserar vi andra 
möjliga förvärv som kan ta oss vidare mot målet att utveckla SECITS-koncernen till en av de 
ledande aktörerna inom IT-Säkerhetstjänster i Sverige, Norden och Globalt”, avslutar Hans 
Molin.  
 
 
För ytterligare information: 

Hans Molin VD 
Tel: 073-049 89 55 
E-post: hans.molin@secits.se   
 
Per Holmgren, vVD 
Tel: 070-600 82 51 
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Om SECITS 
SECITS är ett av Sveriges största nationella kameraövervakningsföretag. Vi erbjuder 
kameraövervakning, banksäkerhet, processövervakning, egen modern driftshall för säker övervakning 
samt egen molntjänst. 
 

 
 


