
 
 
 
 
 

Vindico Security tecknar distributionsavtal med LOTS Security AB 
 
 
 
”BUTLER” blir nu Lots Security AB:s eget varumärke på en säkerhetsprodukt från Vindico:s  
dotterbolag Key Innovations, som utvecklar innovativa säkerhetslösningar framför allt till 
detaljhandeln, offentlig förvaltning och skolor. Avtalet avser produkten Alarm Transfer Unit eller 
”ATU”, en trådlös larmöverförings- och fjärrstyrningsenhet med ett mycket brett användnings-
område. Vindico har valt LOTS Security som distributör för denna produkt vilken är ett perfekt 
komplement till Lots Security:s personlarmsystem Piccolo. 
 
Gunnar Ranebäck som är VD för LOTS Security är glad för det nya distributörsavtalet med Vindico. 
Dels för att den nya säkerhetslösningen är ett mycket bra komplement till Piccolo, men också för att 
den öppnar upp nya marknader för både LOTS Security och företagets många installatörer och 
samarbetspartners. 
 
- Några exempel på användningsområden är givetvis inom våra traditionellt starka 
marknadssegment som kommunala vårdcentraler och omsorgsenheter, men det här är också en 
produkt som kan användas i t ex butiker, på skolor och byggarbetsplatser.  
 
Ernst-Olof Persson, VD för Vindico Security AB, menar också att LOTS Securitys möjligheter till en 
bred marknadsbearbetning är en viktig anledning till det nya distributörsavtalet. 

 
- LOTS Security har en etablerad och stark marknadsposition, och kan också via sitt breda nätverk av 
installatörer och samarbetspartners nå många olika målgrupper. Företagets säkerhets- och 
marknadsprofil är helt rätt för oss och vi har stora förhoppningar om ett givande samarbete runt en 
produkt som har mycket stor marknadspotential, avslutar Ernst-Olof Persson. 
 
 
 
Mölndal 2012-04-05 
 
För ytterligare information:  
Ernst-Olof Persson, VD 
Vindico Security AB (publ) 
Telefon: 0708-350388 
E-post:     ernst.persson@vindico.se  
Hemsida: www.vindico.se  
 
 
Om Vindico Security AB (publ) 
Vindico Security, som består av moderbolaget och dotterbolagen Uni Safe Försäljnings AB, Key Innovations AB och SPC 
Service 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. 
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