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Ny affärschef till Confidence Security Sweden AB 

Stockholm 13 februari, 2019 – Håkan Hammarbäck tillträder rollen som affärschef Brand på 
Confidence från och med den 18 mars 2019. Håkan kommer närmast från Aleris Omsorg där 
han arbetat med utveckling och inköp av välfärdsteknologi. 

Håkan har 30 års erfarenhet av tekniska brandskyddslösningar i chefsposition och som utvecklings-
ledare. Håkans kompetens kommer från arbete med olika typer av larmsystem i roller som säljare, 
projektledare, driftsättare, tekniker och nu senast som utvecklingsledare.  

Confidence position inom området tekniskt brandskydd kräver en affärschef med bred kompetens, 
erfarenhet och en utpräglad förmåga att utveckla, leda och inspirera. Håkan har dessa egenskaper 
och jag ser fram emot att tillsammans ytterligare befästa och flytta fram vår position som ledande 
specialist, säger Pär Nilsson, vd på Confidence. 

Jag ser fram mot att få vara delaktig i Confidence utveckling och ser stor potential inom området 
brand som jag kommer ansvara för. Uppdraget ger mig möjlighet att fokusera helt på att utveckla 
lönsamma affärer inom brandsäkerhet i ett företag som är en ledande specialist. Det är med stark 
framtidstro som jag nu börjar som affärschef på Confidence, säger Håkan Hammarbäck. 

 

För ytterligare information: 

Pär Nilsson,  
Verkställande direktör 

Tel 08 620 82 00  
E-post: par.nilsson@confidence.se 

 

 

 

 

Om Confidence 

Confidence International grundades 1989 och designar, levererar och underhåller integrerade och modulära 
säkerhets- och brandskyddslösningar som ökar kundernas trygghet och effektivitet. Med erfarenhet och 
ledande specialistkunskap erbjuder bolaget en komplett portfölj av produkter, tjänster och 
finansieringslösningar inom säkerhet, brand, larm, elektroniska låssystem samt Systematiskt 
Brandskyddsarbete (SBA) anpassade utifrån kundens behov. Confidence är noterat på NASDAQ First North. Erik 
Penser Bank är bolagets Certified Adviser, tel +46 8 463 83 00 eller certifiedadviser@penser.se. 
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