
 

 
 
 
 
 

Persbericht 
 
 

Overname van de Poolse leider op veiligheidsvlak KONSALNET: 
SERIS zet zijn internationale groei voort en bevestigt zijn ambities om verder uit 

het breiden in Centraal-Europa 
 

Parijs (Frankrijk) 4 juni 2019. SERIS, de toonaangevende onafhankelijke Franse beveiligingsonderneming 
kondigt de overname aan van de vennootschap KONSALNET, leader op de Poolse beveiligingsmarkt. 
Daardoor groeit het personeelsbestand tot meer dan 40 000 werknemers en bedraagt het omzetcijfer meer 
dan 700 miljoen euro. Voortaan behoort SERIS dan ook tot het selecte groepje van de 10 belangrijkste 
ondernemingen voor de beveiliging van goederen en diensten in de wereld.  

 
SERIS heeft op 31 mei 2019 de overname afgerond van 100% van de beveiligingsactiviteiten van de firma 
KONSALNET (behalve de geldtransportactiviteiten) die in handen was van het beleggingsfonds  V4C Eastern 
Europe. Deze overname kwam tot stand nadat de bevoegde overheid de nodige toelatingen had gegeven. Het 
huidige managementteam van KONSALNET blijft op post en zal zich volledig inzetten voor de verdere ontplooiing 
van de firma.  

 
Met een marktaandeel van 10% is KONSALNET  leader op de Poolse markt, stelt het 18 500 werknemers te werk 
en genereert het een OC van meer dan 200 M€. De activiteiten omvatten bewaking, brandbeveiliging, 
telebewaking, mobiele bewaking en andere aanvullende diensten zoals schoonmaak. Door zich bij SERIES aan 
te sluiten, versterken de activiteiten van KONSALNET de expertise van de Groep.  

 
« De fusie van Konsalnet Holding en Seris waarborgt de dynamische ontwikkeling van de onderneming op basis 
van de internationaal verworven kennis van de investeerder. Dit akkoord is een belangrijke fase in de groei van 
onze competitiviteit en vormt het begin van een nieuwe fase van onze activiteiten. Dat biedt ons de kans om onze 
klanten verder kwalitatief hoogstaande diensten van topniveau te bieden”, verklaart Tomasz Wojak, voorzitter van  
Konsalnet Holding. 

 
De SERIS-Groep die op de beveiligingsmarkt aanwezig is sedert meer dan 60 jaar en wordt voorgezeten door Guy 
TEMPEREAU, herbevestigt door deze overname haar sterke ambities in de sector. Het aantal werknemers neemt 
hierdoor immers toe tot meer dan 40 000 en het globale omzetcijfer bedraagt meer dan 700 miljoen euro. Deze 
aanwinst versnelt duidelijk de verdere groei van de groep en bevestigt dat zij een grotere rol wil gaan spelen op 
de Poolse veiligheidsmarkt en meer algemeen ook haar internationale ontwikkelingsstrategie op lange termijn.  

 
Guy TEMPEREAU, Voorzitter van de SERIS-Groep stelt: “Gedurende de laatste jaren, hebben de medewerkers 
van KONSALNET kunnen aantonen dat zij bewakings- en beveiligingsdiensten aanbieden die aan de allerhoogste 
kwaliteitstandaarden beantwoorden. Het is met plezier en trots dat wij hen verwelkomen binnen onze Groep om 
samen te werken aan dit toekomstproject. Onze expertise, onze geschiedenis en onze lange termijnvisie bieden 
ons de kans om aan onze klanten en aan al onze medewerkers alle waarborgen te bieden inzake de voortzetting 
van de dienstverlening en de  continuïteit van de verbintenissen.” 

 
“Wij zijn ervan overtuigd dat hun kennis en hun engagement, net als de ambitie en het project van de SERIS-
Groep ertoe leiden dat wij als referentie gesprekspartner zullen beschouwd worden in de veiligheidsindustrie”, zegt 
Arnaud JAMET, Voorzitter van de Internationale Afdeling van de SERIS-Groep. 

 
Guy TEMPEREAU preciseert: “De investering van SERIS in KONSALNET bevestigt ons streven naar een 
rendabele groei en opent nieuwe strategische markten voor SERIS. KONSALNET, dat een kantorennet heeft 
kunnen uitbouwen op het Poolse grondgebied, biedt ons de kans om aanwezig te zijn op de volledige Poolse markt 
en deel te nemen aan de versteviging van deze ontwikkeling.  

 
Bovendien biedt deze nieuwe vestiging ook toegang tot Centraal-Europa en biedt het ons de kans om onze 
activiteiten verder uit te breiden en onze belangrijkste ambitie verder te zetten: de wereld veiliger maken”.



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OVER SERIS 
 

 
SERIS, de toonaangevende onafhankelijke Franse Groep op de markt van de beveiliging van goederen 
en personen, stelt in 2018 wereldwijd meer dan 22 000 medewerkers te werk en heeft een OC van bijna 
500 M€. 

 

 
Het bedrijf is volledig in handen van de familie TEMPEREAU en onderscheidt zich door een uitgesproken 
ondernemingszin met nadruk op de menselijke waarden.  

 
Van bij de oprichting hielp het altijd om antwoorden te bieden op de stijgende noden van de 
ondernemingen en de regeringen inzake bewaking en beveiliging. Op basis van de tientallen jaren 
ervaring op veiligheidsvlak heeft SERIS een volledig dienstenaanbod  uitgewerkt om zo goed mogelijk te 
kunnen inspelen op de gevarieerde verwachtingen van haar klanten: menselijke bewaking, 
luchthavenbeveiliging, mobiele bewaking, elektronische bewaking, telebewaking, opleidingen, zonder de 
diensten voor audits en beveiligingsadvies te vergeten of nog de opslag van digitale gegevens.  

 
Doordat het deze verschillende domeinen beheerst, kan SERIS pakketten aanbieden op maat van de 
klant en hen zo de beste oplossingen bieden die zowel gebaseerd zijn op de mens als op de technologie.  

 
Gedreven door de wil om op een duurzame wijze deel uit te maken van het wereldtoneel van de beveiliging 
streven GUY TEMPEREAU en zijn kinderen, Céline en Audrey, een beleid van progressieve en 
gecontroleerde groei na. De geschiedenis, de stabiliteit van de onderneming en de familiale overdracht 
zijn de elementen die het verschil maken en zijn ook onweerlegbare troeven, samen met de inzet van alle 
medewerkers en het vertrouwen van de klanten.  

 
OVER KONSALNET 

 

 
Konsalnet is de Poolse leader op het vlak van de beveiliging van goederen en personen. De onderneming 
is al meer dan 25 jaar actief op de markt en biedt een volledig gamma beveiligingsdiensten – diensten 
voor menselijke beveiliging, brandbeveiliging, telebewaking, mobiele bewaking en andere bijkomende 
diensten zoals de schoonmaak.  

 
De onderneming staat in voor de beveiliging van meer dan 3 200 installaties en de telebewaking van 60 
000 klanten, waaronder de grote Poolse banken, de actoren uit de distributie, de openbare diensten, de 
strategische installaties en de industrie.  
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