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Ledningsförändringar i Confidence 
Stockholm den 28 juni, 2019 – Confidence operativa verksamhet har inlett 2019 med god tillväxt och en fortsatt 
stark efterfrågan från kunderna i samtliga affärssegment. Inför 2019 har bolaget reducerat den totala 
kostnadsnivån på helårsbasis med ca. -11,5 MSEK samt, under andra kvartalet i år, tillfört bolaget 19,4 mkr 
före kostnader genom en fulltecknad nyemission. Bolaget tar nu nästa steg för att ytterligare öka effektiviteten 
och samtidigt reducera overhead-kostnader genom förändringar i ledningsorganisationen. 

Förändringen i Confidence ledningsorganisation innebär att Mikael Pettersson, nuvarande försäljningschef, även 
axlar ansvaret för utförande och produktion. Sammanslagningen av tjänsterna försäljnings- och produktionschef 
till en befattning genomförs den 1:a juli 2019. 

Mikael Petterssons kompetens spänner över teknik, projektledning och försäljning och han har från tidigare 
befattningar en gedigen erfarenhet som ansvarig för såväl försäljning som produktion. 

Den nya operativa ledningsgruppen kommer med detta bestå av Vd, den nya befattningen produktions- och 
försäljningschef samt de två affärschefstjänsterna som tillsatts under 2018, med Jesper Windh, säkerhet, och 
Håkan Hammarbäck, brand.    

Som en följd av ledningsförändringen kommer Marie Snidare lämna sin position som produktionschef för 
dotterbolaget Confidence Security Sweden AB per den 1:a juli 2019. 

”Marie har gjort en fantastisk insats under den aktiva perioden för den nu genomförda omstruktureringen. Vi 
tackar Marie för hennes entusiasm, kompetens och förmåga att engagera sina medarbetare och på detta sätt 
bidra till att nå våra högt satta mål,” säger Pär Nilsson, Vd på Confidence  
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Verkställande direktör 
Tel 08 620 82 00 
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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. 


