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Vindico Security har tecknat avsiktsförklaring om förvärv av Nokas 
Solutions AB 

Vindico Security AB har tecknat en avsiktsförklaring om att förvärva samtliga aktier i 
Nokas Solutions AB. Förvärvet är ett viktigt steg i den tillväxtstrategi som styrelsen 
beslutade om i höstas inför företrädesemissionen i Vindico. 

Nokas Solutions AB erbjuder tekniskt avancerade bevakningslösningar inom kameraövervakning (CCTV) och har 
huvudkontor i Göteborg och filial i Stockholm. I förvärvet ingår även dotterbolaget NS Finans i Sverige AB, som 
erbjuder kunder konkurrenskraftig finansiering. Bolaget är främst verksamt på den svenska marknaden. 

Nokas Solutions AB har tidigare varit delägt av Nokas Teknik AB. Idag finns dock inga kopplingar till Nokas-
koncernen. Bolaget ägs genom bolag av de fyra styrelseledamöterna Johan Perninger, som också är VD, Andreas 
Silvede (Ordförande), Rajko Grahovac samt Tomas Welin. Samtliga kommer att arbeta vidare i Bolaget. 

Nokas Solutions AB omsatte 2014 ca 22 Mkr och NS Finans i Sverige AB ca 13,5 Mkr. Dessa bolag gjorde 2014 
tillsammans ett nollresultat. Detta berodde på extraordinära kostnader i samband med separationen med Nokas 
Teknikkoncern. Nokas Solutions har idag 11 anställda. Det egna kapitalet i Nokas Solutions AB uppgick per 2014-12-
31 till 1229 kkr och i NS Finans i Sverige AB till 706 kkr. 

Förvärvet kommer att strategiskt komplettera Vindicos utbud av säkerhetslösningar och kommer att stärka den 
fortsatta lanseringen av Vindicos produkter inom Märk-DNA för lagföring av rånare och inbrottstjuvar. Tillträde 
beräknas ske under mars månad. 

"Nokas Solutions och Vindico Security får nu alla förutsättningar att bli en stark spelare på säkerhetsmarknaden. 
Nokas utbud av det bästa inom CCTV och intelligent bildanalys får helt nya dimensioner då det kan samverka och 
integreras med modern brottsförebyggande DNA-teknik”, säger Ernst-Olof Persson, VD på Vindico Security AB. 

”Genom Vindicos unika kontakter inom butik och bank får vi nu en stor möjlighet att gemensamt  öka vår tillväxt ", 
säger Johan Perninger, VD på Nokas Solutions AB. 

Tillsammans omsatte bolagen 2014 ca 44 Mkr och räknar med att under 2015 öka denna omsättning med lönsamhet 
tack vare synergieffekter och möjligheter till gemensamma marknadsinsatser. 

Förvärvet är tänkt att finansieras dels genom en riktad nyemission till ägarna av Nokas Solutions AB på 10 423 636 
aktier (till en aktiekurs på 1,10 kr) vilket innebär en utspädning för befintliga ägare i Vindico Security på aktier på ca 
49%, dels genom 3 stycken kontantbetalningar om vardera 1 638 000 kronor att utbetalas per 2015-06-30, 2015-12-
31 samt 2016-06-30 och dels genom en nyemission av 1 000 000 teckningsoptioner med en lösenkurs om 3 år på 
2,50 kronor prissatta i enlighet med Black & Scholes formel.  

Efter emissionen kommer ägarna till Nokas Solutions AB att ha följande ägande i Vindico Security: 

Noth Invest AB (ägt av Johan Perninger) – 15,3% 
Silvede Holding AB (ägt av Andreas Silvede) – 15,3% 
HEW AB (ägt av Tomas Welin) – 9,3% 
Acta Larmsystem AB (ägt av Rajko Grahovac) – 9,3% 

 



 Vindico Security kommer inom kort att kalla till extra Bolagsstämma bland annat för beslut avseende den riktade 
nyemissionen till ägarna i Nokas Solutions AB, ändring av bolagsordning avseende gränser för antal aktier och 
aktiekapital samt antal styrelseledamöter samt för beslut avseende teckningsoptioner till ägarna i Nokas Solutions 
AB: 

 
För ytterligare information kontakta: 
 
Ernst-Olof Persson, VD på Vindico Security AB  0708-35 03 88 
Johan Perninger, VD på Nokas Solutions AB  010-209 05 21 
 
www.vindico.se 
 
   
Kort om Vindico Security AB (publ): 
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 fysiska säkerhetsprodukter och system. I produktsortimentet ingår stöldskyddsmärkningsprodukter med Märk-DNA, datorvagnar och 
laddskåp för surfplattor och laptops, 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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