Pressmeddelande

Mikael Behm utsedd till ny CFO för Confidence International AB
Stockholm 2 juli, 2020 – Confidence har utsett Mikael Behm till ny Chief Financial Officer för
Confidencekoncernen samt medlem i koncernledningen. Mikael Behm efterträder Anna
Tjernell som innehaft rollen som interim CFO sedan 2017.
Mikael Behm är civilingenjör från Teknisk Fysik vid KTH i Stockholm, har läst företagsekonomi och
nationalekonomi vid Stockholms Universitet samt har en executive utbildning i finans vid Wharton
School, University of Pennsylvania . Mikael kommer närmast från rollen som CFO för Miltton Sweden, en
del av det ledande nordiska kommunikationsföretaget Miltton Group, och har tidigare börserfarenhet
från rollen som CFO i House of Friends AB, noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market t.o.m
december 2018.
”Jag är mycket glad att vi kan välkomna Mikael Behm till Confidence och till vår koncernledning.
Mikael har en gedigen finansiell erfarenhet och en profil som passar väl in i Confidence kultur,
med vårt starka fokus på att skapa lönsam tillväxt och finansiell stabilitet”, säger Mikael
Pettersson, vd på Confidence.
”Jag ser fram mot att från Confidence position som ledande leverantör av avancerad teknisk
säkerhet få bidra med dels min erfarenhet som CFO i noterad miljö, dels min långa erfarenhet
från många olika branscher av att jobba med utveckling av tillväxt- och lönsamhetsdrivande
åtgärdsprogram, både organiskt och via förvärv”, säger Mikael Behm.
Mikael Behm tillträder tjänsten som Confidence CFO senast Q4 2020.
”Jag vill samtidigt tacka Anna Tjernell för en fantastisk insats i Confidence och jag önskar henne
all lycka framöver”, tillägger Mikael Pettersson.
Denna information är sådan information som Confidence International AB är skyldigt att offentliggöra
enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 juli 2020 kl. 08.30 CEST.
För ytterligare information:
Mikael Pettersson, vd
Tel 08 620 82 00
E-post: mikael.pettersson@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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