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AVARN Securityn ja Prevent 360 Turvallisuuspalvelujen yhdistymiselle
vahvistus
AVARN Securityn ja Prevent 360 Turvallisuuspalvelut tiedottivat tammikuussa sopineensa liiketoimintojensa
yhdistämisestä. Kilpailuviranomainen antoi kaupalle ehdollisen hyväksyntänsä 12. lokakuuta. Tänään 1.
marraskuuta AVARN Securityn sekä Prevent 360 Turvallisuuspalvelujen omistajat ovat vahvistaneet kaupan.
Yhtiöiden nykyiset omistajat jatkavat osakkeenomistajina.
Yhtiöt ovat nyt ryhtyneet toteuttamaan yhdistymistä käytännössä. Uusi yhtiö jatkaa AVARN Securityn nimellä ja
brändillä. Yhtiön toimitusjohtajana toimii Juha Murtopuro, joka on johtanut AVARN Securityä vuodesta 2016.
Liiketoiminta siirretään AVARN Security Oy:n alle ja yhtiö tulee toimimaan AVARN Security Oy:n yritys- ja
yhteisötunnuksella. Siirtymävaiheessa Prevent 360 Turvallisuuspalvelujen brändi, nimi ja y-tunnus ovat vielä
käytössä jonkin aikaa. Tavoiteaikataulu liiketoiminnan siirrolle on vuoden vaihteessa, jonka jälkeen muutokset
alkavat näkymään myös katukuvassa.
– Talven aikana rakennamme uudistuneen AVARN Securityn. Toimintojen yhdistämisen lisäksi tulemme
vaatettamaan uudelleen yli 1 000 työntekijää, tarroitamme ja kyltitämme noin 7 000 asiakaskohdetta sekä
brändäämme uudelleen noin 70 ajoneuvoa ja reilun tusinan verran toimistoja. Tiedotamme tarkemmin kaikista
muutoksista ja niiden ajankohdista asiakkaille ja yhteistyökumppaneille, Murtopuro kertoo.
Yhdistämisen tuloksena syntyy vahva yritysten ja julkisyhteisöjen palvelemiseen keskittyvä turvallisuusalan yhtiö,
joka toimii valtakunnallisesti Suomen suurimmissa kasvukeskuksissa. Murtopuron mukaan yhtiön tavoitteena on
olla markkinajohtaja lähivuosien aikana. Yhtiöiden toiminnot täydentävät hyvin toisiaan ja luovat hyvän ja vakaan
perustan kasvutarinalle.
– Uuden yhtiön vahvuuksia ovat älykkään turvallisuusteknologian osaaminen sekä korkeatasoinen
asiakaspalvelu. Teknologian ja turvallisuuspalvelun yhdistelmällä voimme auttaa asiakkaitamme suojaamaan
toimintaansa, henkilöstöään ja omaisuuttaan aiempaa paremmin, mutta myös kehittämään toimintaa
sujuvammaksi ja tehokkaammaksi tarjoamalla analysoitua asiakkaan liiketoimintaa tukevaa dataa ja reaaliaikaista
tilannekuvaa.
Uudistuvan AVARN Securityn liiketoiminnot tuovat liikevaihtoa noin 130 miljoonaa euroa ja työllistävät yli 3500
työntekijää. Lisäksi arvokuljetus- ja rahankäsittelypalveluja tuottava AVARN Cash Solutionsin liikevaihto on noin
18 miljoonaa euroa ja se työllistää noin 350 henkilöä.
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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 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.

