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Transfer Groups dotterbolag CSG tecknar strategiskt viktigt avtal med
Lindhagens Centrum avseende bevaknings- och säkerhetstjänster

Transfer Group AB (publ):s helägda dotterbolag Commuter Security Group (“CSG”) har tecknat
ett avtal med Lindhagens centrum avseende leveranser av bevaknings- och säkerhetstjänster.
Avtalet, som löper med årlig förnyelse med ett initialt ordervärde per år om 1,3 MSEK,
innefattar stationär bevakning med en väktare/centrumvärd under samtliga dagar i veckan. I
tillägg omfattas även avtalet av larmcentralstjänster samt att dagligen öppna och stänga
centrumet.

Uppdraget är av strategisk vikt då retailmiljö är ett affärsområde som CSG på senare tid tagit stora
marknadsandelar inom och ett affärsområde man avser bli än större inom framgent.

- Genom att fortsätta fokusera på service och tillgänglighet fortsätter vi att ta marknadsandelar inom
ett för oss relativt nytt affärsområde. På kort tid har vi tagit över ansvaret för både Farsta centrum och
Huvudsta centrum och nu knyter vi även till oss Lindhagens centrum. Vi växer snabbt på flera fronter
över hela landet vilket skapar mervärde för aktieägarna och för våra kunder, säger Jens Klevengård,
försäljningsansvarig på CSG.

- Jag är både stolt och glad över förtroendet att få trygga säkerheten för Lindhagen centrums
medarbetare och besökare. Ett direkt resultat av det fina arbete vi lagt ner under de senaste åren på
att öka både vår service och tillgänglighet, säger William Olofsson, säljare på CSG.

Uppdraget, som startar den 1 oktober i år, går ut på att skapa trygghet och samtidigt ge service till
centrumets hyresgäster, medarbetare och besökare.

Om Lindhagens centrum
Lindhagen är ett närcentrum i form av en galleria om totalt 24 000 kvm som öppnade för första gången
år 2009. Här finns bland annat ICA Maxi Lindhagen – en av innerstans största stormarknader. Här
finns även Systembolaget, apotek och andra butiker som kan underlätta i vardagen.
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Transfer Group är ett holdingbolag i säkerhetsbranschen. Med dotterbolag som förenar spetsteknik
och säkerhetsfrågor är man en one-stop-shop för fysisk säkerhet som kan erbjuda allt från mjukvara,
hårdvara, till utbildning och bemanning. Affärsidén är att, baserat på erfarenheten och kunskapen
inom alla delar av säkerhetsområdet, utveckla mjukvara som ökar den fysiska säkerheten för såväl
individer som föremål. Sectech är en förkortning av security technology. Begreppet används för att
beskriva de nyaste innovationerna som kombinerar säkerhets- och mjukvaruteknologi. Transfer Group



har de produkter och tjänster som tillgodoser dagens behov och utvecklingskapacitet för
morgondagens utmaningar.


