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Transfer Groups dotterbolag CSG vinner upphandling värd ca 40
MSEK avseende bevaknings- och trygghetsskapande tjänster

Transfer Group AB (publ):s helägda dotterbolag Commuter Security Group (“CSG”) har vunnit
en upphandling med Örebro kommun och Futurum Fastigheter i Örebro avseende bevaknings-
och trygghetsskapande tjänster. Uppdraget, som startar den 1 juni i år, sträcker sig över totalt
fyra år med ett ordervärde uppgående till totalt ca 40 MSEK.

Avtalet innefattar ronderande bevakning med fyra rondbilar varje natt samt kommunväktare som
arbetar med samverkande och trygghetsskapande arbete i kommunen. Till det tillkommer även
stationär bevakning på servicecenter och boenden i Örebro kommun. Genom nära samverkan med
polisen, kommunen, intresseorganisationer, fritidsgårdar och skolor kommer CSG skapa trygghet och
säkerhet för invånare, besökare, boende och personal. Förutom ovanstående omfattas även avtalet av
larmutryckning och FIP (första insatsperson), vilket är ett samarbete med räddningstjänsten där CSG
har möjlighet att utföra släckningsarbete av bränder.

- Vi har sedan tidigare stora uppdrag i Örebro med både kommunala och privata bolag. Genom att vi
nu vinner den här upphandlingen stärker vi vår marknadsposition i Örebro ytterligare. Jag är tacksam
för förtroendet och ser fram emot att trygga säkerheten ytterligare för Örebros invånare och besökare,
säger Jens Klevengård, försäljningschef på CSG.

- Det glädjer mig att CSG vinner ytterligare en stor upphandling. CSGs fokus är att hela tiden sätta
kunden först och leverera god service i kombination med hög tillgänglighet. Denna kombination har nu
börjat ge resultat och jag är glad och stolt över att få vara VD för en koncern som håller en hög
standard i allt vi gör, säger Pernilla Jennesäter, VD Transfer Group.

Tilldelningsbeslutet innefattas av en avtalsspärr till och med 7 april 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

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 28 mars 2022, kl. 16.45.


