
Pressmeddelande 2022-02-07 

 

Secits Holding AB utser ny Försäljnings- och 

Marknadsdirektör. 
Ted Jokiniemi befordras till den nyetablerade positionen som Sälj- och 

Marknadsdirektör för Secits-koncernen. 

Ted, som har arbetat de senaste 8 åren inom dotterbolaget Säkra Larm, kommer från och med idag 

att tillträda positionen som Sälj- och Marknadsdirektör för Secits-koncernen.  

”Teds senaste position var som marknadschef för Säkra Larm och Secits. Det är med bakgrund i de 

starka resultat som han uppnått i denna roll samt hans gedigna kännedom om koncernens 

säljorganisationer och alla produkterbjudanden det känns som ett logiskt steg för oss att lyfta upp 

Ted till att även ha ansvar för försäljningsorganisationerna. Vi ser det som logiskt och strategiskt rätt 

att försäljning och marknad går ihop under samma del av organisationen för att skapa de 

synergieffekter vi tror kommer hjälpa vår tillväxt.  

Ted har klättrat från utesäljare via olika roller inom Säkra Larm till tjänsten som marknadschef och 

under de senaste åren samtidigt genomfört majoriteten av sin marknadsekonomutbildning. Han har 

visat att han klarar av större uppgifter och med sitt driv och sin attityd kommer han skapa 

möjligheter till vår fortsatta tillväxt”, säger Erik Bech-Jansen, VD och koncernchef. 

 

”Jag är mycket glad över att få den här möjligheten att bli en viktig del av Secits fortsatta utveckling. 

Vi står inför en spännande tid där jag hoppas kunna bidra till att Secits och Säkra Larm kan fortsätta 

växa inom de olika segmenten. Jag tycker vi har en väldigt god kompetens inom våra 

försäljningsorganisationer och det ska bli kul att återigen få blir mer involverad i vår försäljning” 

säger Ted Jokiniemi 

 

Secits Holding AB har även i samband med Teds nya befattning utsett den nya koncernledningen 

vilken nu består av VD Erik Bech-Jansen, CFO Jonas Lundberg, COO Veronica Sjövik Sten, HR-Director 

Melinda Andersson och Director of Sales & Marketing Ted Jokiniemi 

 

För ytterligare information:  

Erik Bech-Jansen, CEO  

E-post: investor@secits.se  

 

Om SECITS-koncernen  

Secits och Säkra Larm utgör ett spjutspetsföretag inom säkerhet och trygghet, däribland kamera, 

larmsystem, passagesystem, lås och andra former för sensorövervakning. Med ett paketerat och 
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skalbart erbjudande av tjänster och lösningar 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 


