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Bravida väljer NOTE som leverantör 
 
Bravida Fire & Security fördjupar samarbetet med ett nytt 3 års avtal med NOTE för tillverkning av 
Bravidas produkter. Valet av NOTE som leverantör banar även väg för fortsatt samarbete inom 
framtida produktutveckling. 
 
Bravida Fire & Security erbjuder kompletta system och produkter inom områdena brand- och 
inbrottslarm, passersystem, TV-övervakning och integrerade säkerhetssystem. Vid sidan om ett av 
marknadens starkaste standardsortiment erbjuder Bravida skräddarsydda lösningar utvecklade av 
Systemhuset som är Bravidakoncernens nordiska kompetenscenter för säkerhetslösningar. 
 
Genom NOTEs affärsmodell kan kundkontakt och kundrelation skötas via NOTEs anläggning i Lund, 
som även stödjer Bravida med bland annat prototyper och utvecklingstjänster, samtidigt som Bravida 
uppnår konkurrensfördelar genom att volymtillverkningen sker i NOTEs Industrial Plant i Estland. 
 
Sven Klockare, VD för Bravida Fire & Security, kommenterar valet av NOTE som tillverkningspartner: 
”NOTEs strategiska och konkurrenskraftiga erbjudande över produkternas hela livslängd passar 
utomordentligt mot Bravidas höga krav på kvalitet och flexibilitet.” 
 
Per Grönvall, NOTE Lunds VD kommenterar: ”Vi är mycket glada och stolta över att Bravida har anlitat 
NOTE som leverantör. De utgör vår primära målgrupp inom segmentet high mix/low volume och vi ser 
nu fram emot att fortsätta visa vår styrka inom utveckling, produktion, kvalitet och logistik.”  
 
 
 
För ytterligare information, vänligen kontakta:  
Peter Laveson, VD och koncernchef, tel. 08-568 990 06, 070-433 99 99 
Henrik Nygren, finansdirektör, tel. 08-568 990 03, 070-977 06 86  
 
 
 
Om NOTE  
NOTE är en av norra Europas ledande tillverknings- och logistikpartner för elektronikproduktion. NOTE 
tillverkar kretskort, delmontage och kompletta produkter (box build). Kunderbjudandet täcker hela 
produktlivscykeln, från design till eftermarknad. NOTE finns etablerat i Sverige, Norge, Finland, 
England, Estland och Kina. Försäljningen för 2012 uppgick till 1 029 MSEK och antalet anställda i 
koncernen uppgår till cirka 900. NOTE är noterat på NASDAQ OMX Stockholm. För mer information, 
vänligen besök www.note.eu. 
 
NOTE AB (publ) offentliggör föreliggande information i enlighet med Värdepappersmarknadslagen. 
Informationen lämnades för offentliggörande den 22 april 2013 klockan 08.40. 


