
Klar til fremtiden:
ACTAS A/S bliver en del af Prosero Security Group

ACTAS A/S bliver nu en del af den nordiske sikringskoncern Prosero 
Security Group. ACTAS er et af Danmarks førende sikrings- og sikker-
hedsfirmaer med godt 100 medarbejdere, som installerer og servicerer 
løsninger og facilities over hele landet. Den nye ejerstruktur vil fremad-
rettet styrke virksomhedens konkurrenceevne og sikre kvalitativ vækst 
- både organisk og via opkøb:

 - Som en del af Prosero vil det være muligt for os, at udvikle 
yderligere på de potentialer vi besidder og samtidig satse markant på 
innovation i nye sikringssystemer, forklarer adm. direktør hos ACTAS 
Jørgen B. Kronborg. Kunder og medarbejdere vil ikke mærke ændrin-
ger, eftersom både ledelse, samtlige medarbejdere og afdelingerne i 
Aalborg, Skive, Aarhus, Fredericia, København og Hårlev fortsætter helt 
uden ændringer.

 ACTAS er også navnet på det fortsættende selskab, og vi starter 
med et højt ambitionsniveau, der bygger på stærke nuværende kom-
petencer - kombineret med de muligheder en stor og stærk organisati-
on giver, siger Jørgen B. Kronborg. Prosero Security Group er via omfat-
tende investeringer i bl.a. Sverige og Norge markedsledende udbyder 
af sikkerheds- og sikringsløsninger, og man er interesseret i yderligere 
vækst i Norden:

 - Vi er omkring 500 medarbejdere fordelt på 31 virksomheder 
i Norge og Sverige, fortæller Mikael Norlander, der er adm. direktør i 
Prosero Security Group. Derfor vil vi rigtig gerne i gang i Danmark, og 
jeg må indrømme, at ACTAS længe har stået nr. 1 på listen!
Virksomheden er stærk i markedet, den har en helt unik udviklingsaf-
deling og så har ACTAS branchens bedste uddannelseskoncept, som 
løbende sikrer topprofessionelle medarbejdere.

Fremover består Prosero Security Group således af 32 virksomheder 
med ialt 46 afdelinger - heraf 6 med navnet ACTAS i Danmark. 
Prosero Security Group får dermed godt 600 medarbejdere i Norden 
og en omsætning på ca. 1 mia DKK.

 Som en del af aftalen, overtager de nuværende ejerledere af 
ACTAS aktieposter i Prosero Security Group. Dermed understreges øn-
sket om professionel drift og fortsat ekspansiv udvikling i det danske 
selskab, der blev etableret ved en fusion i 2011. ACTAS vil således være 
en særdeles robust og faglig kompetent virksomhed, når fremtidens 
sikrings- og sikkerhedsopgaver udbydes.
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