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Claes Schlyter till Ganeidas styrelse
Claes Schlyter, tidigare koncernsäkerhetschef för Kockums och E.ON Sverige,
har valts in som ledamot i Ganeida Security Consultings styrelse.
Claes Schlyter har en lång och gedigen erfarenhet från säkerhetsbranschen
där han genom åren innehaft flera tunga poster inom både det civila och det
militära. Efter 15 år som jägarofficer på Lapplands Jägarregemente påbörjade
Claes sin karriär inom den civila säkerhetsbranschen med fem år som
säkerhetschef inom Luftfartsverket Malmö-Sturup-Divisionen. Detta
förtroende följdes sedan av tre år som koncernsäkerhetschef på Kockums och
därefter av 18 år i motsvarande position på E.ON Sverige. I egenskap av
reservofficer i Försvarsmakten tjänstgjorde Claes år 2011 som säkerhetschef
för den svenska campen i Afghanistan. Han är också sedan 2013 styrelse
ledamot i ASIS International Sweden.
-Jag ser med stort intresse fram emot mitt uppdrag som styrelseledamot i
Ganeida. Företaget har på kort tid etablerat sig som en nytänkande och seriös
aktör inom ett spännande område och jag har stor respekt för den
passionerade framåtanda som Ganeidas ägare Johan Östlund ger uttryck för.
Jag är övertygad om att vi tillsammans kan fortsätta utveckla företaget i
positiv riktning, säger Claes Schlyter.
-Ganeida är ett ungt och ambitiöst företag som kommer ha väldigt god nytta
av den långa erfarenhet från säkerhetsbranschen som Claes kan bidra med.
Claes är en pragmatisk och mycket rakryggad person som inte är rädd för att
säga vad han tycker, vilket gör honom ytterligt lämpad för vår styrelse. Jag
välkomnar Claes till Ganeida och ser fram emot ett givande samarbete, säger
Johan Östlund, ordförande och vd för Ganeida Security Consulting.
För ytterligare information om Ganeida Security, besök gärna ganeida.se
Företagets kontaktperson i det här ärendet:

Johan Östlund | 08-533 340 20 | info@ganeida.se

Det intelligenta säkerhetsföretaget
Ganeida Security Consulting AB är ett ledande privat säkerhetsföretag med
expertis inom underrättelser, due diligence, spaning, risk- och
sårbarhetsanalys samt åtgärder mot industrispionage. Företaget har sitt
huvudkontor i Stockholm.
Ganeidas affärsidé är att med spjutspetskompetens och avancerad teknik som
ledord hjälpa kunden att skydda affärskritisk information samtidigt som
kundens eget behov av kvalificerad information möts genom sofistikerad
utrednings- och underrättelseverksamhet.
Ganeidas uppdrag är att avvärja externa och interna hot mot företagets
klienter samt bistå dem i att fatta välgrundade och kostnadsbesparande
beslut, vilket främjar långsiktig trygghet, harmoni och effektivitet.
Ganeida Security Consulting anlitas av några av Sveriges mest nogräknade
företag inom media, finans, försäkring, juridik, rekrytering och fastigheter och
som ett bevis på företagets duglighet nominerades Ganeida år 2013 till
Security Awards i kategorin årets nykomling.

