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Oslo Låsservice kjøper Nordic Security 

Oslo Låsservice AS har kjøpt 100 % av aksjene i Nordic Security AS. Avtalen ble underskrevet 5. januar. 

Aksjonærene i Nordic Security AS blir med videre på eiersiden i Oslo Låsservice AS. 

Partene har gjennom høsten vært i samtaler rundt oppkjøpet og det har vært en klar intensjon fra første 

dag om å komme til enighet. 

Arbeidet rundt samlokalisering og integreringen av Nordic Security er allerede godt i gang. 

«Samtlige ansatte i Nordic Security blir med inn i Oslo Låsservice og den videre planen er nå at vi skal 

samlokaliseres i løpet av februar», sier daglig leder i Nordic Security, Ståle Andersen. 

Oslo Låsservice vil etter oppkjøpet ha 31 ansatte. 

«Som totalleverandør innen komplette dørmiljø, noe markedet etterspør i større og større grad, vil 

oppkjøpet styrke oss betraktelig i dagens konkurransesituasjon», uttaler daglig leder i Oslo Låsservice, 

John Nylen.  

«Vi satser videre med et unikt fag- og kompetansemiljø og vil etter samlokaliseringen være en enda 

sterkere totalleverandør. Oslo Låsservice vil styrke sin kompetanse fra prosjektering, gjennomføring og 

ferdig overlevert dørmiljø, samtidig som vi styrker service kapasiteten betraktelig.  

 

I tillegg til å ha Mesterbrev og 17 Fagbrev samlet under samme tak, vil vi også fortsette og å utvikle egne 

lærlinger. Per i dag har vi 4 lærlinger som vi skal lose trygt inn til fagbrev», fortsetter Nylen. 

Selskapene hadde i 2021 en samlet omsetning på 65 millioner kroner.  

«Eksisterende avtaler, nye avtaler og synergi effekten av oppkjøpet gjør at vi forventer å passere en 

omsetning på 75 millioner kroner i 2022», sier styreleder i Nordic Security, Steffan Andersen. 

 

Spørsmål rundt oppkjøpet kan rettes til: 

John Nylen, telefon 901 58 575 - mail: john@oslolasservice.no 

Ståle Andersen, telefon 480 68 858  - mail: stale@nordic-security.no 

Fra venstre; Ståle Andersen, John Nylen og Steffan Andersen 


