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Kilpailu- ja kuluttajavirasto hyväksyi AVARN Securityn ja Prevent 360
Turvallisuuspalvelujen yhdistymisen
AVARN Security ja Prevent 360 Turvallisuuspalvelut tiedottivat tammikuussa sopineensa liiketoimintojensa yhdistämisestä.
Kilpailu- ja kuluttajavirasto on tänään 12.10. antanut järjestelylle ehdollisen hyväksynnän.
Liiketoimintojen yhdistäminen koskee turvallisuus- ja hälytyskeskuspalveluja sekä turvatekniikkaa, joiden osalta yhtiöiden
yhteenlaskettu liikevaihto on noin 130 miljoonaa euroa vuodessa. Järjestelyn toteutumisen ehtona on, että yhtiön on myytävä
vartioinnin liiketoimintoja KKV:n ohjeistuksen mukaisesti.
Sector Alarm Groupin omistaman AVARN Securityn sekä Intera Partnersin ja toimivan johdon omistaman Prevent 360
Turvallisuuspalvelujen yhdistämisen tuloksena syntyy vahva yritysten ja julkisyhteisöjen palvelemiseen keskittyvä
turvallisuusalan yhtiö, joka työllistää noin 4 000 turvallisuusalan ammattilaista. Yhtiöiden nykyiset omistajat jatkavat
osakkeenomistajina. Järjestelyn ulkopuolella on AVARN Cash Solutions Oy, joka jatkaa rahankäsittelypalveluiden tuottamista
omana liiketoimintanaan.
”Järjestelyn myötä asiakkaillamme on käytössään entistä laajempi valtakunnallinen palveluverkosto ja vahva turvatekniikan
osaaminen. Samalla pystymme investoimaan merkittävästi palvelujen ja tuotteiden kehittämiseen. Yhdessä pystymme
rakentamaan aidon valtakunnallisen tason haastajan nykyiselle markkinajohtajalle”, sanoo AVARN Security Oy:n
toimitusjohtaja Juha Murtopuro.
Yhtiöt käynnistävät välittömästi käytännön järjestelyt ja toimintojen yhdistämiseen liittyvien toimenpiteiden suunnittelun.
Tavoitteena on, että merkittävimmät yhdistämiseen liittyvät toimenpiteet olisi suunniteltu ja niiden toteutus hyvässä vauhdissa
ennen vuodenvaihdetta.
”Näemme järjestelyn positiivisena muutoksena, jonka myötä voimme tukea asiakkaidemme liiketoimintaa entistä paremmin.
Yhdistämisellä vahvistamme liiketoimintamme ydintä eli vartiointipalveluja ja turvallisuuteen liittyvää teknologiaa, joissa
molemmissa näemme paljon kasvupotentiaalia tulevaisuudessa”, Murtopuro jatkaa.
Asiakassopimukset ja palvelujen tuottaminen jatkuvat entiseen tapaan.
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AVARN Security on strateginen ja vastuullinen turvallisuuskumppani yrityksille ja julkisen sektorin organisaatioille. Yhtiö
tuottaa monipuolisia turvallisuuspalveluja, turvallisuustekniikkaa, hälytysvalvontaa sekä rahahuollon ratkaisuja Suomessa noin
2 800 työntekijän voimin. AVARN Security on osa pohjoismaista Sector Alarm Groupia.
Prevent 360 Turvallisuuspalvelut Oy on valtakunnallinen ja Suomen kolmanneksi suurin turvallisuusalan palveluita tarjoava
yritys. Prevent 360 tarjoaa asiakkailleen kokonaisvaltaisia turvallisuusalan palveluita ja yhdistää
ammattitaitoisen vartioinnin turvatekniikkaan ja digitaalisuuden uusimpiin mahdollisuuksiin. Prevent 360 näkee, että
turvallisuusalan tulevaisuus on ennen kaikkea riskien ennaltaehkäisyä.
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