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Carl Höglund tillträder plats i ledningen hos 

Tempest Security 

Carl Höglund tillträder i dag ledningen i Tempest Security AB (publ). Carl har varit hos Tempest Security sedan hösten 

2017 och har i rollen som Senior Advisor varit en stor tillgång för organisationen. Carl har varit ansvarig för ett flertal 

projekt och kommer som en del av ledningen att ta ett större ansvar för utveckling av bolagets digitala tjänsteleverans.  

 

Innan Carl började på Tempest kommer han från en position som Head of operational security på Modern Times Group 

MTG AB. Carl har tillbringat närmare 20 år på olika bolag inom Kinnevikssfären. Utöver detta har han en bakgrund som 

Borgarrådssekreterare i Stockholms Stad. 

 

 - Rekryteringen av Carl var ett lyckoskott. Han var en nyckelperson i allt från integrationen och flytten av vårt Security 

Operations Center till ISO-certifiering och han driver flera mycket spännande projekt i dagsläget. Att han tillträder 

ledningen ger både de senare större plats samt låter oss få än mer nytta av hans långa erfarenhet, gedigna kompetens 

och vilja att utmana och söka nya möjligheter, säger VD Andrew Spry. 

 

 

För ytterligare information kontakta: 

Andrew Spry, VD Tempest Security AB (publ) 

andrew.spry@tempest.se 

072-454 14 30 

 

 

Tempest Security är noterat på Nasdaq First North sedan den 6 december 2017. Arctic Securities är Tempest Securitys 

Certified Advisor, email: certifiedadviser@arctic.com, tel: +46 844 68 61 00. 

 

Tempest Security AB (publ) är ett av Sveriges snabbast växande säkerhetsbolag. Vi arbetar med långsiktiga relationer 

med både våra kunder samt medarbetare och ser oss som en partner till alla vi stödjer i säkerhetsfrågor. Våra lösningar 

anpassas efter kundens behov och vi står redo att hantera alla aspekter av våra kunders säkerhet, från bevakning med 

stationär personal eller rondbilar till personskydd, utredningar, bakgrundskontroller, säkerhetsinstallationer och service, 

larmcentraltjänster och mycket annat. Vi har vårt säte i Sverige och majoriteten av våra anställda finns här. Sedan 2017 

är vi etablerade även i Storbritannien, Tyskland och Turkiet och sedan 2018 i Finland och Norge. 


