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VEHCO SÆTTER FART PÅ VÆKSTEN GENNEM NY STRATEGISK EJER ADDSECURE 
 
Göteborg, Sverige den 23. maj 2018. Vehco, en af de største 
europæiske telematikleverandører, styrker nu væksten gennem 
AddSecure, som erhvervede selskabet den 22. maj 2018. Med den 
nye ejer har Vehco nu strukturen og den finansielle styrke til at blive 
den største leverandør af fleet management systemer  i Europa til 
tunge erhvervskøretøjer (HCV). 
 
AddSecure Group køber den førende europæiske fleet management 
specialist Vehco for at understøtte fortsatte udvidelses- og vækstplaner 
inden for IoT. Købet vil yderligere styrke Vehcos omfattende vækst i 
telematik til flåder af erhvervskøretøjer. AddSecure vil støtte Vehcos ekspansion til nye markeder og produktområder 
samt implementering af nye omkostningseffektive forretningsmodeller og Vehcos udviklingsmuligheder. 
 
 
- Denne erhvervelse er en del af vores strategi om at flytte vores positioner til attraktive markeder og IoT verticals. 

Med Vehco i vores portefølje bliver AddSecure Group en endnu stærkere spiller inden for IoT, og især i telematik, 
siger Stefan Albertsson, CEO for AddSecure Group 

 
- Gennem overtagelsen kan begge virksomheder drage fordel af mulighederne i Vehcos omfattende vækstplaner. 

Dette giver os mulighed for at øge tempoet i vores plan for at blive den største leverandør af FMS til 
markedssegmentet tunge erhvervskøretøjer (HCV) i Europa. Derudover vil Vehco og vores kunder drage fordel af 
den omfattende erfaring og tekniske ekspertise, som AddSecure Group tilbyder. Vores forretningsstrategier, 
succeshistorier og kunder er et rigtig godt match, siger Magnus Orrebrant, CEO for Vehco. 

 
Vehco blev grundlagt i 2001 på Chalmers Entrepreneurship School ved Chalmers University of Technology Chalmers 
Ventures er en stor investor. Vehco er gennem årene vokset til at blive en veletableret europæisk operatør inden for 
telematik. 
 
- Aktionærerne søgte en køber med kapital og infrastruktur for at understøtte yderligere vækst og stordriftsfordele. 
Med AddSecure Group som ejer vil Vehcos potentiale realiseres bedst muligt, siger Ulrika N. Everingham, 
investeringschef hos Chalmers Ventures, en af majoritetsaktionærerne. 
 
Vehco vil være en del af AddSecure Group, men det vil fortsat blive kørt og styret som et firma og brand. Vehco CEO, 
Magnus Orrebrant, vil deltage i AddSecure Groups koncernledelse og rapportere direkte til adm. Direktør Stefan 
Albertsson. 
 
Aftalen er det femte køb af AddSecure Group i den sikre kritiske kommunikationssektor de seneste år. I 2016 købte 
AddSecure Group det britiske selskab Chiron Security Communications og Swedish Smart Grid Networks. I 2017 
gennemførte koncernen købet af svenske kontrolsikkerhed og en spin-off til finsk forebyggelse 360. 
 
For mere information kontakt venligst: 
Anna Stoldt, CMSO, Vehco AB 
Tel. +46 (0) 31 64 51 17, anna.stoldt@vehco.com  
 
Kristina Grandin, Corporate Communications, the AddSecure Group 
Tel. +46 70 689 52 08, kristina.grandin@addsecure.se 



 
 

                                                     

 

 
  

 

 

Om Vehco 
Vehco AB, som blev grundlagt i 2001, er en ledende europæisk leverandør af flådestyringssystemer (FMS) til 
virksomheder med erhvervskøretøjer. Firmaet har afdelinger i Sverige (hovedkontor), Finland, Norge, Danmark, 
Tyskland, Frankrig og Italien og værdsætter et tæt samarbejde og en god kontakt med kunderne i det lokale sprog. 
Produkterne sælges igennem et netværk af engagerede salgsmedarbejdere og partnere i Europa. Firmaet Vehco har i 
alt 90 medarbejdere og en årlig omsætning på ca. 16 mio. €. Mere information på www.vehco.dk/da  
 
Om AddSecure Group 
Addsecure Group er en ledende Europæisk leverandør, af sikre kritiske kommunikationsløsninger. Virksomheden har 
mere end 50.000 kunder i hele verden, og nærmer sig 400.000 tilslutninger, samt en million leverede tilsluttede 
enheder. Man arbejder målrettet med sikkerhed, tilgængelighed, kvalitet og innovation. Gennem strategiske opkøb, 
tilpasser AddSecure Group sig efter markedets behov, og er på forkant med kundernes ønske om at levere de bedste 
løsninger for fremtidens sikkerhedsudfordringer. Koncernen har hovedkontor i Sverige, og arbejder pt. Indenfor 5 
forskellige forretningsområder; Bygningssikkerhed, bygning automatitioner, forsyningsselskaber, og flådestyring. De 
virksomheder som indgår i Addsecure Group koncernen er: Addsecure, en førende leverandør af 
kommunikationsløsninger indenfor overvågning og alarmer, samt kritisk loT kommunikation; Chiron, en førende 
leverandør af avancerede alarmer via IP (AoIP); Contal Security, en førende svensk leverandør af digitale ind og 
udgående alarmoverførsler, samt integrerede sikkerhedssystemer.; Smart Grid Networks, en leverandør af smarte 
løsninger for Kraftstrøms automation og digital kommunikation til forsyningssektoren; og Vehco, en førende specialist 
indenfor flådestyring til det Europæiske marked, der leverer loT løsninger til køretøjer, for flere store og mindre 
kunder i transport og logistik branchen 

AddSecure group har omkirng 260 ansatte og ejes af Abry Partners, en amerikansk ”privat kapital fond” som blev 
grundlagt i 1989 med hovedkontor i Boston, USA. Abry Partners er en af USA mest fremgangsrige kapital fonde, og har 
siden starten gennemført mere end 550 transaktioner til en værdi af mere end 61 Millioner US – dollars. For 
yderligere information se AddSecure Group. 
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