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Pressmeddelande  

Nordic LEVEL Group blir strategisk säkerhetspartner till 
säkerhetsinriktad svensk myndighet. 

Stockholm 17 januari, 2022 – Säkerhetskoncernen Nordic LEVEL Group AB tilldelas ramavtal av 
större svensk myndighet. Ramavtalet, utan egentligt ordervärde, har tecknats och avser uppdrag 
som strategisk säkerhetspartner. Uppdraget påbörjas omgående och löper över tre år med årsvis 
förlängning. Uppskattad initial årlig omsättning beräknas till 0,5 MSEK med en förväntad ökning 
under uppdragstiden. 

Myndigheten tilldelar Nordic LEVEL Group avtal som strategisk säkerhetspartner inom området 
personsäkerhet. Avtalet innefattar även möjlighet för ytterligare myndighet att avropa tjänster inom samma 
anbudsområde.  

”Vi ser stor efterfrågan på denna typ av tjänster som verkligen ligger i fokus i samhället och det är extra 
roligt att vinna en offentlig upphandling där utvärderingsmodellen fäste stor vikt vid kvalitet gällande 
systematiskt personsäkerhetsarbete utifrån myndighetens verksamhet. Vi ser fram emot att inleda 
samarbetet för att reducera risk för myndighetens personal i deras samhällsviktiga arbete och ser att vår 
affärsmix kommer passa myndigheten perfekt”, säger Martin Börsvik, Divisionschef  Advisory inom 
Nordic LEVEL Group AB. 

Ett ramavtal har tecknats och uppdraget påbörjas omgående, löper över tre år samt förlängs på årssbasis. 
Initial förväntad årsomsättning beräknas till en halv miljon kronor men förväntas öka under uppdragstiden. 

 

För ytterligare information kontakta: 

Thomas Lundin, VD och koncernchef  

Tel: 08-620 82 00 
E-post: Thomas.lundin@nordiclevelgroup.com 

 

 

 

 

 

 

 

KORT OM LEVEL 
Nordic LEVEL Group är en förvärvsdriven koncern som utvecklar och integrerar bolag, med exponering mot säkerhetssektorn. 
Koncernen är en helhetsleverantör av tillförlitliga och moderna trygghets- och säkerhetslösningar samt tjänster. Verksamheten bedrivs 
genom koncernens dotterbolag på den nordiska marknaden. Koncernens är verksam inom tre kärnområden: Advisory, Technology 
och Operations. Koncernens mål är att öka både den upplevda och faktiska säkerheten i samhället, särskilt fokusera på samhällskritisk 
verksamhet samt säkerställa att dess kunder ska kunna leva ett så bra liv som möjligt, trots ovanliga utmaningar. Bolaget grundades 
1989 och har sitt huvudkontor i Stockholm. För mer information, vänligen besök: www.nordiclevelgroup.com 

Nordic LEVEL Groups aktie handlas under kortnamnet LEVEL på Nasdaq First North Growth Market och Erik Penser Bank är 
bolagets Certified Adviser, tel +46 8 463 83 00 eller certifiedadviser@penser.se. 


