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Vindico Security inleder samarbete med Hafslund 
i Norge  

 
Vindico inleder samarbete med Hafslund Sikkerhet Teknikk  som blir Vindicos  
återförsäljare/distributör av varularm på den norska marknaden. Hafslund som är den 
marknadsledande aktören inom varularm i Norge får genom samarbetet tillgång till Nedaps kompletta 
produktprogram inom varularm.   

 
Avtalet med Hafslund löper över en treårsperiod och ger Vindico  status som en viktig leverantör inom 
området RF. (Radio Frequency, se förtydligande nedan).   
 
” I Hafslund  får vi en stor och stabil partner på den norska marknaden. Genom att Hafslund på kort tid blivit 
den marknadsledande aktören i Norge, kommer vi att få en bra kanal  mot stora och viktiga butikskedjor 
både inom kläder/mode och livsmedelsbranschen”, säger Carl Solberg VD på Vindico Security. 

 
Hafslund har tidigare i år förvärvat bolag respektive tagit upp distributionsrätten till andra system för att  
etablera sig som en ledande leverantör inom den norska varularmsbranschen. Avtalet med Vindico Security 
är ytterligare ett sätt att befästa detta. 
 
” Vår ambition är att stärka vår marknadsledande position när det gäller varularm till detaljhandeln, inklusive 
kläder och mode, och att bli den ledande leverantören av varularm till livsmedelsbranschen. Genom avtalet 
med Vindico  får vi  tillgång till produktlösningar som fungerar inom både området kläder/mode och 
livsmedelsbranschen”, säger Roy Tuhus Försäljnings- och Produktchef i Hafslund Sikkerhet Teknikk AS  

 
Varularm 
Electronic Article Surveillance (EAS) som i Sverige omnämns som varularm är utvecklat för skydda butiker 
mot snatteri och på så sätt reducera svinn. Varularm består av larmbågar/antenner  som monteras vid 
kassan eller vid butikens utgång. Larmbrickor och etiketter är del av varularmssystemet och appliceras på 
alternativt läggs i de varor och produkter som man vill skydda i butiken. När någon kund bär med sig en 
larmad vara ut ur butiken utan att larmbrickan tagits av eller att larmetiketten deaktiverats, aktiveras ett ljus 
och ljud larm som skall aktivera en undersökningsrutin från personalen. De två större teknologierna inom 
området är baserade på RF (Radio Frequency) teknik respektive  AM (Akusto Magnetic) teknik. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Kort om Vindico Security AB (publ): 
Bolagets marknadsför och säljer produkter, system och tjänster som minimerar svinn inom detaljhandeln och 
har flera välkända skandinaviska butikskedjor som kunder. Produkter är bl a varularm, övervakningskameror, 
kontanthanteringsprodukter, säkerhetsskåp, skyddsglas samt specialprodukter. Bolaget är noterat på Nordic 
MTF. 
 
 
Mer information kan erhållas av: 
 
Carl Solberg, VD 
Vindico Security AB 
Tel: 031-706 36 00, 0730-29 09 12 

E-post: carl.solberg@vindico.se 
www.vindico.se 
 
Kort om Hafslund Sikkerhet Teknikk AS: 
Hafslund Sikkerhet Teknikk är ett bolag inom den börsnoterade Hafslund-koncernen. Bolaget är en av de 
största leverantörerna av elektroniska säkerhetssystem i Norge. Produktspektret omfattar bland annat alarm 
och tv-övervakning, passersystem, integrerade säkerhetslösningar, id-kort, varularm, lås och beslag, 
spårningssystem och drift av säkerhetsanläggningar. 
Hafslund Sikkehet Teknikk har lösningar inom både RF och AM när det gäller varularm och är idag den 
marknadsledande aktören inom EAS (Electronic Article Surveillance)-området på den norska marknaden. 
 
Mer information kan erhållas av: 
 
Roy Tuhus,  
Hafslund Sikkerhet Teknikk AS 
Tel: +47 815 00 117, +47 91 84 40 50  

E-post: toy.tuhus@hafslund.no 
www.hafslund.no 
 
 


