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BETAFENCE VERSTEVIGT INTERNATIONALE GROEISTRATEGIE MET DE
ACQUISITIE VAN SECUREUSA
WERELDWIJD MARKTLEIDER IN BEVEILIGINGSOPLOSSINGEN DOET INTREDE OP DE
AMERIKAANSE MARKT VOOR TOEGANGSCONTROLE

Betafence, wereldwijd marktleider in totaaloplossingen voor perimeterbeveiliging, heeft de
acquisitie aangekondigd van SecureUSA, Amerikaans leider in oplossingen voor intelligente
perimeterbeveiliging en toegangscontrolesystemen.

Met deze transactie beklemtonen beide ondernemingen hun wederzijdse ambitie om wereldwijd hun
groei te bevorderen door een complementair aanbod. Zowel SecureUSA als Betafence zijn
dynamische spelers die worden geconfronteerd met een stijgende vraag naar complete
beveiligingsoplossingen voor gevoelige infrastructuurprojecten. Betafence werkt wereldwijd als
Solutions Provider, voor zowel privé- als openbare veiligheidskritische infrastructuren.
“We zijn bijzonder verheugd over deze acquisitie”, aldus Michele Volpi, CEO van Betafence.
“SecureUSA is een gereputeerde, innovatieve onderneming die erg succesvol is op de
beveiligingsmarkt en gekend is voor haar hoog niveau van innovatie en klantenbinding. Met dit
partnership verwachten we heel wat voordeel te kunnen halen uit SecureUSA’s knowhow, zowel in de
VS als op mondiaal vlak.”
“Betafence staat over de hele wereld bekend als toonaangevend op vlak van hoogkwalitatieve
perimeterbeveiliging”, zegt Bevan Clark, President van SecureUSA. “De oprichting van ons nieuwe
partnership is gefundeerd op de synergie tussen onze organisaties. Ik ben ervan overtuigd dat we een
professionele partner gevonden hebben om een verdere acceleratie van de groei die we de voorbije
twintig jaar hebben opgebouwd, te kunnen realiseren en dat we het succes voor onze medewerkers
ook in de toekomst zullen kunnen verzekeren.”
SecureUSA wordt onderdeel van de Amerikaanse organisatie van Betafence, onder leiding van
Ramón Tico, Vice-President Betafence Americas.
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Betafence (www.betafenceusa.com of www.betafence.com) is wereldmarktleider in omheiningen,

toegangscontrole en perimeterbeveiliging. Met een omzet van meer dan $450M en meer dan 130 jaar ervaring,
beveiligt Betafence industriële en openbare gebouwen en gevoelige sites. Betafence telt momenteel 1500
medewerkers. De onderneming heeft 8 productievestigingen in 8 landen met hoofdzetel in België.
Verkoopkantoren zijn actief in de hele wereld.
SecureUSA (www.secureusa.net) is al bijna twintig jaar innovatief toonaangevend op de markt van de
perimeterbeveiliging, met competenties als Intelligent Security Management Solutions (IPDS), professionele
diensten voor de perimeterbeveiliging van designbouwprojecten, productie en toelevering van alle elektrische

voertuigslagbomen en zuilsystemen met standaard ondiepe fundering, project- en constructiemanagement,
installatie met service, herstellingen en upgrades.

