PRESSEMEDDELSE
Det er med stor glæde, at vi dags dato har
æren af at meddele, at Prestige S
 ecurity &
VASIK er blevet enige om at fusionere alle
vagtaktiviteter pr. 1. januar 2018.
Vi har samarbejdet i over 5 år og derfor ser vi det som en
naturlig del af fremtiden at gå sammen nu. Med fusionen
samler vi alle kompetencer i et firma og står dermed
stærkere. Og ved at samle de forskellige styrker vi hver
især besidder nu, sikrer vi, at vi i fremtiden kan være
med, når de helt store aftaler skal indgås. Vi har med
andre ord brug for hinanden.
Vi kan fremover tilbyde kontrolcentralydelser, livvagter,
centervagter, patruljekørsel, portvagt, receptionsvagt og
meget andet. Vores kunder får herved alt hos én sikkerhedsleverandør; VASIK.

FAKTA
• Prestige Security lukker
sit kontor i Ballerup og
flytter over til V
 ASIK, som
ligger lige rundt om hjørnet, på adressen: VASIK
ApS, WTC, Borupvang 3,
2750 Ballerup.
• Der bliver i alt 5 aktionærer i det ”nye” VASIK, som
fortsættes i n
 uværende
VASIK CVR.
• Hovedaktionæren i det
”nye” VASIK bliver ”Den
Jyske Kontrolcentral”.
• Den Jyske Kontrolcentral
er Danmarks tredje største kontrolcentral. Den
Jyske Kontrolcentral er
hovedsagelig underleverandør til mere end 500
installations- og teknik firmaer, hvor de landsdæk-

kende servicerer mere end
60.000 kunder for disse
med overvågning tyverialarmer, elevator alarmer,
CCTV og meget andet.
• Derudover har ”Den Jyske
Kontrolcentral” også et
døgnbemandet operativt ”
Call Center”.
• Den Jyske Kontrolcentral
beskæftiger i alt 90 fuldtidsmedarbejdere.
• Det ”nye” VASIK kommer
til at beskæftige 96 medarbejdere i Danmark pr. 1.
januar 2018.
• Det ”nye” VASIK bliver
Danmarks tredje største
vagtselskab.
• Det ”nye” VASIK bliver
Danmarks største 100%
danskejede vagtselskab.
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Hovedaktionær, Henrik Egsgaard, fra Den Jyske Kontrolcentral udtaler:
”Vi har været i dialog og forhandlinger
med Prestige Security i et års tid omkring
denne fusion og derfor ser jeg meget frem
til pr. 1. januar 2018, at kunne overdrage
det overordnede ansvar for VASIK til vores
nye adm. direktør, Peter Andreasen.
Peter har stor erfaring indenfor vagt og
sikkerhedsbranchen, hvor han har været
repræsenteret de seneste 32 år. Peter sidder i flere udvalg i SikkerhedsBranchen og
har tidligere drevet store vagtselskaber,
bl.a. P.A. Vagt Service og Securiguard og
han besidder netop de kompetencer, som
kræves i en virksomhed, som skal vokse
yderligere.

VASIK har haft en eksplosiv vækst de seneste år og det er derfor det perfekte tidspunkt for mig, at give ”stafetten” videre.
Med sammenlægningen af Prestige
Security, der er en god og økonomisk sund
forretning, har vi fusioneret med en innovativ virksomhed, hvilket muliggør en sund
ekspansion for det ”nye” VASIK.
Sammen med vores driftsdirektør Bo
Larsen og vores mange fælles gode med
arbejdere er jeg overbevist om, at vi
har fundet det helt rigtige ”Team” til at
drive VASIK meget langt”, slutter Henrik
Egsgaard.
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Yderligere spørgsmål til denne
pressemeddelelse kan stilles til:
Adm. direktør, Peter Andreasen
tlf. 23 23 31 31 eller
peter.andreasen@prestigesecurity.dk
Driftsdirektør, Bo Larsen
tlf. 28 92 90 35 eller bl@vasik.dk
Hovedaktionær, Henrik Egsgaard
tlf. 21 77 11 11 eller hle@djk.dk

