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Pressmeddelande 2022-08-18 

Nordic LEVEL Group förstärker ledningsgruppen med erfaren branschprofil 

– Per Geijer ansluter till Team LEVEL  

LEVEL tar ytterligare ett steg i att utveckla sitt kvalificerade rådgivningsteam. Som ett viktigt 

led i den strategiska utvecklingen av Team LEVEL Advisory tillträder Per Geijer som 

divisionschef den 1 oktober. 

”Jag är stolt över att vi i Per Geijer har lyckats rekrytera en av säkerhetsbranschens mest erfarna och kvalificerade 
profiler. Med Per accelererar vi den pågående utvecklingen av rådgivnings-verksamheten tillsammans med medarbetarna 
i team LEVEL Advisory. Efterfrågan på rådgivningstjänster är stor och vi är rätt positionerade för att fortsätta 
ökningen av vår redan stora marknadsandel inom rådgivningsområdet framöver. Per blir nu en självklar del av 
ledningen i Nordic LEVEL Group. Med sin gedigna erfarenhet tillför han även mycket för vårt gemensamma erbjudande 
där vi kombinerar integrerade, moderna och digitala säkerhetslösningar till marknaden”, säger Thomas Lundin 

Per Geijer har de senaste 11 åren haft rollen som Säkerhetschef vid Svensk Handel med ansvar för 
säkerhetsenhetens arbete kring rådgivning, medlemsstöd och politiskt påverkansarbete. Innan dess drev Per 
ett konsultbolag med fokus inom säkerhet och arbetsmiljö. 

"Det känns oerhört spännande att få bli en del av Team 
LEVEL! Jag har sett och erfarit vad LEVEL’s medarbetare 
kan leverera och ser fram emot det vi ska göra tillsammans. 
Efter många år av arbete med angrepp mot företagare är det 
klart för mig att behovet av trygghet och säkerhet aldrig har 
varit större. LEVEL har en mycket viktig roll att spela här 
och jag är väldigt glad över att få bidra i det arbetet 
framöver",	säger Per Geijer. 

 

 

 

För ytterligare information kontakta: 

Thomas Lundin, VD och koncernchef  

E-post: Thomas.lundin@nordiclevelgroup.com 

Tel: 08-620 82 00 

 

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.	

Per	Geijer	tillträder	som	Divisionschef	för		
LEVEL	Advisory	den	1	oktober	


