
	

	

 

 
Nordic LEVEL Group AB 
Vasagatan 12 C 
172 67 Sundbyberg, Sweden  
 

Tel: +46 (0)8 620 82 00 
info@nordiclevelgroup.com 
www.nordiclevelgroup.com 
 

Org. nr: 556291-7442 
Momsreg-/VAT nr: SE556291-744201 
Styrelsens säte Stockholms kommun 
 

 

Pressmeddelande 2023-01-04 

Nordic LEVEL Group meddelar utfall i optionsinlösen 

Lördagen den 31 december 2022 var den sista dagen i den sista nyttjandeperioden för 
Nordic LEVEL Group AB (”Nordic LEVEL Group” eller ”Bolaget”) teckningsoptioner av serie 
TO 3 (”TO 3”) och teckningsoptioner av serie TO 4 (”TO 4”).  

Totalt utnyttjades 9	987	910 TO 3 och 6	637	427 TO 4 för teckning av sammanlagt 17	456	596 aktier. 
Nordic LEVEL Group tillförs därmed totalt cirka 20,4 MSEK. Sammanlagt har 15	120	527 stycken  
TO 3 av totalt 15	504	600 stycken, motsvarande cirka 97,5 procent, utnyttjats för teckning av aktier 
under samtliga nyttjandeperioder 2021–2022 och 9	912	776 stycken TO 4 av totalt 9	912	777 stycken, 
motsvarande cirka 100 procent, har utnyttjats för teckning av aktier under samtliga nyttjandeperioder 
2021–2022. När aktierna från inlösen av TO 3 och TO 4 är registrerade hos Bolagsverket uppgår antalet 
aktier till 110	707	637 och aktiekapitalet uppgår till 110	707	637 kronor. Ej utnyttjade TO 3 och TO 4 
kommer att makuleras och avbokas från respektive innehavares konton. 

 

För ytterligare information: 

Ann-Sofie Björklund, CFO 

Tel 08-620 82 00  

E-post: ann-sofie.bjorklund@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. 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.  


