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Transfer Groups dotterbolag CSG tecknar treårigt avtal värt ca 24
MSEK avseende bevakningstjänster för Scandic Hotels

Transfer Group AB (publ) (“Transfer”) helägda dotterbolag Commuter Security Group (“CSG”)
har tecknat ett treårigt avtal med möjlighet till förlängning tillsammans med Scandic Hotels AB
(“Scandic”). Uppdraget avser leverans av bevaknings- och säkerhetstjänster till ett ordervärde
uppgående till ca 24 MSEK över hela avtalsperioden. CSG ser detta som ett strategiskt viktigt
avtal då detta är första gången man erbjuder tjänster i hotellmiljö.

- Det glädjer mig att vi nu knyter till oss ett viktigt avtal med Nordens största hotellkedja. Genom
uppdraget fortsätter vi att leverera bevaknings- och säkerhetstjänster med stort fokus på god service
och hög säkerhet. För oss är avtalet ett fint kvitto på att vi är konkurrenskraftiga och jag ser fram emot
ett långsiktigt samarbete tillsammans med Scandic och samtidigt skapa en trygghet för deras gäster
och anställda, säger Jens Klevengård, försäljningschef på CSG.

Uppdraget, som startar den 1 maj i år, innefattar nattportier/receptionist under samtliga nätter, året
runt, till fem hotell i Stockholmsområdet. Vid behov omfattas även avtalet av bevakningstjänster för
larmutryckning och väktarrondering. Nattportierns uppgift är att ansvara för säkerheten på varje enskilt
hotell samt att ge god service till Scandics gäster.

- CSG fortsätter att ta marknadsandelar när man nu breddar sitt erbjudande till ytterligare ett nytt
affärsområde. Återigen visar man prov på vikten av kundvård vilket i längden visar sig mynna ut i
positiva resultat. Att CSG tecknar avtal med Nordens största hotellkedja är inte bara ett styrkebesked
för CSG utan ett styrkebesked för hela koncernen samtidigt som den nya kundrelationen har stor
potential att tillföra ytterligare värde för koncernen framgent, säger Pernilla Jennesäter, VD på Transfer
Group.

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

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.

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 1 april 2022, kl. 10.30.


