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Vindico Security AB (publ) genomför nyemission 
inför listning på Nordic MTF 
 
Vindico Security AB (publ) arbetar med att leverera säkerhetsprodukter och 
lösningar till den Skandinaviska detaljhandeln och har nu påbörjat 
implementeringen av en ny tillväxtplan. Denna består i en ny försäljningsstrategi, 
ett breddat produktutbud och kompletterande företagsförvärv och skall 
finansieras med en planerad nyemission om ca 4 miljoner kronor. Bolaget 
planerar listning på Nordic MTF den 23 juli 2007. 
 
”Jag ser med stor tillförsikt fram mot de närmaste åren då vi efter att ha utarbetat och 
fastlagt tillväxtplanen nu kan lägga all kraft att genomföra den. Vi ser en marknad som 
är mycket fördelaktig med kunder som tjänar bra med pengar, men som ändå 
kontinuerligt arbetar med att minska sina kostnader för svinnet i sina butiker”, säger Carl 
Solberg, VD i Vindico. 
 
Vindico Security AB omsatte drygt 5 Mkr under 2006 och styrelsen tror på en organisk 
tillväxt om 30-50% per år under de närmaste 3-5 åren. För år 2007 räknar Bolaget med 
en tillväxt på 50% med ett positivt rörelseresultat. 
 
Emissionen är på max 4 800 000 aktier till en teckningskurs om 0,82 kronor per aktie. 
Teckningstid är mellan den 15 juni och 4 juli 2007. Informationsmemorandum och 
anmälningssedel kan hämtas på www.vindico.se alternativt via telefon 031- 706 36 00. 
Emissionen beräknas räcka till den nu planerade tillväxtplanen. 
 
För ytterligare information: 
Carl Solberg, VD    
Vindico Security AB    
Telefon: 031-706 36 00    
E-post: carl.solberg@vindico.se    
WEB: www.vindico.se    
 
 
 
Kort om Vindico Security AB (publ): 
Bolagets affärsidé är att utveckla, marknadsföra och leverera produkter, system och tjänster som minimerar svinnet i 
detaljhandeln.  Bolaget har en rad välkända detaljhandelskedjor i Skandinavien som kunder. Produkter är varularm, 
CCTV och IP-kameralösningar, kontanthanteringsprodukter och specialprodukter. Marknaden för bolagets produkter 
växer med cirka 8-10% per år. Företaget  omsatte 5,1 Mkr år 2006 och prognosen för 2007 är 50% tillväxt med 
positivt rörelseresultat.  

 


