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Pressmeddelande  

 
Confidence tecknar ramavtal om teknisk säkerhet för NK-husen 
Stockholm 5 december 2019 – Confidence framgångar inom avancerad teknisk säkerhet fortsätter. Ramavtal har 
tecknats med Hufvudstaden AB avseende teknisk säkerhet för sveriges förnämsta varuhus, NK, med varuhus i 
Stockholm och Göteborg. Avtalet omfattar tekniska arbeten, leverans och driftsättning av bland annat systemet 
Lenel Onguard, som är byggnadens säkerhetshjärta och överordnade säkerhetssystem. Confidence långa 
erfarenhet och gedigna certifieringar har varit viktiga komponenter inför tecknande av avtalet. 

Ramavtalet med Hufvudstaden avseende NK-husen faller inom Confidence prioriterade målsegment; Fastighet och 
Publika anläggningar. NK-husen är komplexa säkerhetsobjekt där NK-huset i Stockholm omfattar ca 24 000 
kvadratmeter publik shopping och ca 11 000 kvadratmeter kontor, vilket även inkluderar Hufvudstadens huvudkontor. 
Detta kräver säkerhetsteknisk bredd och spets tillsammans med gedigna certifieringar, kompetens och erfarenhet.  

”Ramavtalet är ett bevis på att våra satsningar på spetskompetens och avancerad säkerhetsteknik 
skapar goda affärsmöjligheter. NK-husen är den objektstyp som vi ser framför oss i vår strävan att 
ta den ledande rollen som säkerhetsspecialist inom våra prioriterade målsegment. Vi är stolta över 
det förtroende som Hufvudstaden givit oss tillsammans med möjligheten att göra det vi är bäst på”, 
säger Pär Nilsson, vd på Confidence. 

 

För ytterligare information: 

Pär Nilsson, 
Verkställande direktör 
Tel 08 620 82 00 
E-post: par.nilsson@confidence.se 
 

Om NK 

Hufvudstaden AB står som ägare av AB Nordiska Kompaniet, som in sin tur äger NK fastigheterna och varumärket. 
Våra avdelningar drivs av 110 NK-företagare i Stockholm och 50 NK-företagare i Göteborg. Varuhuset i Stockholm 
öppnade 1915 och Göteborg etablerades 1971. NK är inte bara Sveriges förnämsta varuhus – i stockholms-
fastigheterna finns också drygt 11 000 kvadratmeter kontor mitt i city med närhet till det allra senaste inom 
shopping.	Läs mer på www.hufvudstaden.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. 


