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Jörgen Lundgren tar över som koncernchef i Nordic LEVEL Group 

Stockholm 23 december 2022 – Nordic LEVEL Group genomför planerade förändringar i 
koncernledningen. Styrelseordförande Jörgen Lundgren tillträder rollen som ny 
koncernchef och nuvarande koncernchef Thomas Lundin, övergår till rollen som arbetande 
styrelseledamot med främsta uppgift att arbeta med bolagets strategiska utveckling och 
tillväxt. I samband med bytet av koncernchef tar nuvarande vice styrelseordförande  
Samir Taha, över som styrelseordförande. Förändringen genomförs den 1 januari 2023. 

Bolaget har på kort tid nått en omsättningstakt om ca 500 MSEK och fortsätter nu i oförminskad 
takt mot det kommunicerade finansiella omsättningsmålet om 1 miljard SEK och 10 procent 
EBITDA-marginal 2026. Ledningsförändringen är ett planerat steg där Bolaget fortsätter att 
utveckla den strategiska affären tillsammans med ett ytterligare fokus på att utvinna 
koncerngemensamma kostnadssynergier och effektivisering av verksamheten för att säkerställa 
uppsatta lönsamhetsmål. 

- Vi har på kort tid placerat oss i spetsen i vår sektor. Att fullt ut få möjlighet att arbeta operativt 
med vår mycket erfarna och kompetenta ledning och gemensamt ta bolaget till nästa nivå 
känns väldigt inspirerande. Nu tar vi ytterligare ett steg för att säkerställa uppsatta 
lönsamhetsmål genom att effektivisera verksamheten och utvinna kostnadssynergier mellan 
våra koncernbolag. Vår orientering mot säkerhetsteknik och digitalisering skapar en bra 
plattform för lönsam tillväxt i en sektor som stadigt växer. I egenskap av styrelseordförande vill 
jag tacka Thomas för hans tid som koncernchef och ser fram emot vårt fortsatta samarbete i 
hans nya roll i koncernen, säger Jörgen Lundgren 

- Nordic LEVEL Group har på endast ett och ett halvt år utvecklats snabbt och vi ligger 
omsättningsmässigt och strategiskt före vår kommunicerade plan. Vi har redan nu kommit 
halva vägen på den strategiskt planerade resan mot det finansiella omsättningsmålet om 1 
miljard SEK och 10 procent EBITDA-marginal 2026. Jörgen Lundgren tar nu över som 
koncernchef där han med sin bakgrund och erfarenhet från att leda ett börsnoterat bolag tillför 
mycket i arbetet med att effektivisera och utvinna kostnadssynergier i bolaget. Enligt den 
överenskommelse som träffades vid mitt tillträde som koncernchef, återgår jag nu till en 
arbetande roll i styrelsen. Mitt nya uppdrag i koncernen innebär att jag kan fokusera på 
bolagets strategiska utveckling, nya affärer och dra fördel av de kontakter och breda nätverk 
jag byggt under många år i säkerhetsbranschen, säger Thomas Lundin. 
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- Jag har varit engagerad som ägare och styrelseledamot i bolaget i drygt tio år och ser mycket 
positivt på den sedan tidigare planerade och naturliga förändring vi nu genomför. Jörgen har 
som ordförande till del varit engagerad operativt. Detta innebär att han haft möjlighet att på 
nära håll följa bolagets positionering och se både den potential och de förbättringsområden 
som finns tillgängliga. Att Thomas, med sitt betydande ägande i bolaget, fortsatt kommer 
att vara engagerad känns samtidigt väldigt bra för kontinuiteten, säger blivande 
styrelseordförande Samir Taha. 

 

Denna information är sådan information som Nordic LEVEL Group AB är skyldigt att offentliggöra 
enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående 
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 december 2022 kl. 08.35 CET. 

 

 

För ytterligare information: 

Jörgen Lundgren, Styrelseordförande  

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. Koncernen har ca. 
400 anställda med en på årlig basis omsättning om ca. 450 MSEK. 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.  


