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Sensec Solutions ska leverera säkerhetsutrustning för
bagagekontroll till ett värde om ca 17 MNOK

Transfer Group AB (publ):s helägda dotterbolag, Sensec Solutions AS, har vunnit en
upphandling från TORP Sandefjord flygplats (“TORP”) om att leverera
säkerhetsutrustning för bagagekontroll i form av en EDS-röntgenmaskin inklusive
serviceavtal. Avtalet, som även innefattar integration och installation av
röntgenmaskinen, har ett ordervärde uppgående till ca 17 MNOK och kommer att
levereras under tredje kvartalet i år.

- Vi är stolta över att få fortsätta stärka upp säkerheten hos TORP. Tillsammans har vi en
långvarig kundrelation och har bistått med säkerhetsutrustning till flygplatsen i mer än 25 år.
Det här är vårt fjärde avtal inom EDS-utrustning tillsammans med TORP och vi ser fram
emot en fortsatt långvarig kundrelation framgent, säger Johnny Søhus, försäljningschef
Sensec Solutions.

TORP är Norges största privata flygplats med ca 2 miljoner passagerare per år och har ett
omfattande nationellt och internationellt linjenät som drivs av bl.a. Widerøe, KLM, Wizz Air,
Ryanair och Norwegian.

- Johnny har lett arbetet med TORP i många år och har tillsammans sina kollegor levererat
ett mycket bra och konkurrenskraftigt erbjudande. Jag är stolt över det arbete som Johnny
m.fl. har lagt ner för att ro detta viktiga avtal i hamn, säger Baard Lund, VD för Sensec
Solutions.

Tilldelningsbeslutet innefattas av en avtalsspärr till och med 28 mars 2022. Avtalet kommer
att tecknas först efter detta datum såvida inget hinder uppkommit.

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 kunderna 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.

Denna information är sådan information som Transfer Group AB (publ) är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 mars 2022, kl. 10.00.


