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Vindico Security tecknar avtal om förvärv av  
SPC Service AB  
 
Vindico Security AB (publ), som levererar fysiska säkerhetsprodukter till detaljhandeln, 
skolor och offentlig förvaltning, har tecknat avtal avseende förvärv av SPC Service AB.  
SPC har varit verksamma inom säkerhetsbranschen sedan 1985 och arbetar framför allt 
med produkter och system för kontanthantering. 
 
”Vindico har redan idag ett nära samarbete med SPC Service när det gäller kontanthanterings- 
produkter för butiker. Genom förvärvet av SPC kommer vi att kunna göra en ökad satsning på 
denna typ av produkter och affären ger bolaget fler produkter samt nya kunder inom vårt befintliga 
affärsområde fysisk butikssäkerhet. Företagens verksamheter kompletterar varandra mycket bra 
och vi räknar med en positiv resultateffekt redan under innevarande räkenskapsår” säger Vindicos 
verkställande direktör Carl Schneider. 
 
SPC arbetar idag med produkter för kontanthantering, rånskydd och intercom system. Kunderna 
är främst butiker, banker och statliga institutioner. Företagets VD, Ernst-Olof Persson, kommer att 
arbeta som anställd i Vindico efter förvärvet och kommer att väljas in i Vindicos styrelse på den 
kommande årsstämman. 
 
Finansiell information avseende förvärvet 
Förvärvet beräknas slutföras senast den 15 maj 2011 och fullständigt förvärvsavtal kommer att 
tecknas efter sedvanlig Due Diligence process. Betalning kommer att ske dels genom en 
nyemission av aktier inom ramen för det bemyndigande som Vindicos styrelse fick på senaste 
bolagsstämman, dels kontant vid slutförandet av affären samt i form av tilläggsköpeskillingar. 
 
För ytterligare information: 
Carl Schneider 
Verkställande Direktör 
Vindico Security AB (publ) 
0739-206901 
carl.schneider@vindico.se 
www.vindico.se 
 
 
   
Kort om Vindico Security AB (publ): 
Vindico Security, som består av moderbolaget och dotterbolagen Uni Safe Försäljnings AB och Key Innovations AB, 
marknadsför och säljer säkerhetsprodukter och system framför allt till detaljhandeln, offentlig förvaltning och skolor. 
Produkter är bl a datorvagnar och laddskåp för laptopdatorer, kontanthanteringsprodukter, rånskydd, 
larmöverföringsenheter och säkerhetsskåp. Produkterna är delvis egenutvecklade. Försäljning sker genom 
direktförsäljning, via återförsäljare och genom företagets webshop. 
Bolaget är listat på AktieTorget. 


