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Pressmeddelande 2023–01–26 

Nordic LEVEL Group AB och IP Security Scandinavia AB:s ägare har beslutat 
att avbryta pågående förvärvsprocess  

Den 14 oktober 2022 meddelade parterna marknaden att Nordic LEVEL Group AB (NLG) 
och IP Security Scandinavia AB (IP Security eller Bolaget) hade undertecknat en 
avsiktsförklaring där NLG skulle förvärva 100 procent av aktierna i IP Security. 

Efter genomförd due diligence process som slutfördes i november 2022 har förhandlingar pågått mellan 
parterna men det har nu visat sig att man står för långt ifrån varandra avseende några för parterna 
kritiska punkter. 

- Det är förstås tråkigt att det så sent i processen uppkommer frågor vi inte kunnat enas om. 
Samtidigt så är det bra att vi gemensamt på kort tid kommit fram till att vi inte kommer 
vidare med förvärvsprocessen. Vi väljer att avbryta nu då respektive bolag behöver lägga all 
energi på sina kunder och den tillväxt som finns inom säkerhetssektorn. Till detta fortsätter 
vi med det ingångna samarbetet som formaliserats i ett antal nu pågående projekt, säger 
Jörgen Lundgren, koncernchef Nordic LEVEL Group och Nikolai Berglund, VD och ägare 
IP Security Scandinavia AB 

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 26 januari 2023 kl. 13.00 CET. 

 

För ytterligare information: 

Jörgen Lundgren, VD och koncernchef 

Tel 08-620 82 00  

E-post: jorgen.lundgren@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.  


