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Transfer Group utser Behdad Malakan till ny Chief Financial Officer

Transfer Group AB (publ) (“Transfer”) meddelar idag att Behdad Malakan har utsetts till ny
Chief Financial Officer (CFO). Behdad kommer ha en kombinerad anställningsform där han
kommer arbeta 50 procent i rollen som CFO för Transfer och 50 procent som Senior Controller
för hans nuvarande arbetsgivare, Sensec Solutions AS, som även är ett helägt dotterbolag till
Sensec Holding AB (publ). Han tillträder sin nya tjänst den 10 mars 2022.

Behdad kommer närmast från Sensec Solution AS där han haft rollen som Senior Controller sedan
2021. Han har sedan tidigare lång erfarenhet av ledande befattningar inom ekonomi och finans och
har även en bred erfarenhet från säkerhetsbranschen genom anställningar hos NATO, Nokas samt
Norges försvarsmakt. Behdad har även dubbel kandidatexamen i ekonomi/administration samt inom
organisation/ledarskap från Högskolan i Lillehammer. Han har även en masterexamen i ekonomi och
administration från Handelshögskolan vid NMBU.

Behdad Malakan kommer att ingå i koncernens ledningsgrupp och är oberoende i förhållande till
större ägare i Transfer Group.

- Genom sin anställning i Sensec Solutions AS har Behdad rapporterat direkt till mig vilket har givit
mig möjligheten att lära känna honom under en längre tid. Med hans breda erfarenhet inom ekonomi-
och säkerhetsbranschen samt hans analytiska förmåga är jag övertygad om att han kommer bli viktig
för att ta Nya Transfer till nästa nivå. Behdad har bra koll på Sensec Solutions AS och kommer på ett
bra sätt kunna knyta ihop den verksamheten med den svenska, säger Pernilla Jennesäter,
styrelseordförande tillika vd och koncernchef efter genomförd fusion på Transfer Group.

Rekryteringen är en del i det förberedande arbetet med att skapa den nya organisationen som tar vid
efter genomförd fusion med Sensec Holding AB.

Behdad Malakan, ny CFO för Transfer Group från och med 10 mars 2022



För ytterligare information kontakta:
Mats Holmberg, tf VD Transfer Group, mats.holmberg@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.
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