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Vindico Security tecknar avtal om förvärv av Uni Safe 
Försäljnings AB och byter VD 
 
Vindico Security AB (publ), som arbetar med att leverera säkerhetsprodukter till företag 
och privatpersoner, har tecknat avtal avseende förvärv av Uni Safe Försäljnings AB i 
Varberg. Uni Safe arbetar framför allt med produkter för datorsäkerhet. 
 
Vindicos VD, Carl Solberg har på egen begäran beslutat att lämna bolaget. Tillförordnad VD 
blir bolagets styrelseordförande Carl Schneider. 
 
”Vindico arbetar redan idag med Uni Safes produkter, som Vindico framför allt säljer till skolor. Vi 
kommer nu att göra en ökad satsning på produkter för skolsäkerhet och affären ger bolaget fler 
produkter, ökade marginaler samt nya kunder inom våra befintliga produktområden. Företagens 
verksamheter kompletterar varandra mycket bra och vi räknar med en positiv resultateffekt redan 
under innevarande räkenskapsår” säger Vindicos styrelseordförande Carl Schneider. 
 
Uni Safe  arbetar idag med produkter för fysisk datorsäkerhet samt ergonomiska produkter för 
datorarbetsplatsen. Kunderna är främst större och medelstora företag, stat, kommuner, skolor och 
banker. Företagets ägare och VD, Marie-Louise Jansson, kommer att av hälsoskäl sluta i företaget 
i samband med förvärvet. 
 
”Vi har sett en ökad efterfrågan på våra produkter det senaste året och jag tror att 
sammangåendet, genom ökade resurser, gör Uni Safe till en starkare partner som kan 
tillfredsställa våra kunders behov, säger Marie-Louise Jansson. 
 
”Det är tråkigt att Carl Solberg nu har valt att lämna Vindico och jag vill passa på att tacka honom 
för det arbete och engagemang som han har lagt ned för Vindico”, säger vidare Carl Schneider, 
som nu kommer att tillträda som tillförordnad VD tills dess att en ny VD har rekryterats. 
 
Finansiell information avseende förvärvet 
Förvärvet beräknas slutföras senast den 31 augusti 2009 och fullständigt förvärvsavtal kommer att 
tecknas efter sedvanlig Due Dilligence process. Betalning kommer att ske kontant vid slutförandet 
av affären samt i form av tilläggsköpeskillingar. 
 
För ytterligare information: 
Carl Schneider 
Styrelseordförande 
Vindico Security AB (publ) 
0739-206901 
carl.schneider@vindico.se 
www.vindico.se 
Webshop: www.safegruppen.se  
 
   
Kort om Vindico Security AB (publ): 
Bolagets marknadsför och säljer säkerhetsprodukter och system till företag och privatpersoner. Produkter är bl a 
varularm, säkerhetsskåp, alkomätare, datorvagnar, övervakningskameror och kontanthanteringsprodukter. Försäljning 
sker genom direktförsäljning och genom företagets webshop. Bolaget är noterat på Nordic MTF. 


