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Vindico Security förvärvar Key Innovations AB  
 
Vindico Security AB (publ), som utvecklar, marknadsför och levererar säkerhetsprodukter 
främst till detaljhandel, förvaltning och privatpersoner, har skrivit en avsiktsförklaring 
avseende förvärv av Key Innovations AB i Göteborg. Key Innovations utvecklar och 
marknadsför elektroniska låsstyrningsenheter och larmöverföringsprodukter. 
 
 
”Vindico arbetar redan idag med Key Innovations larmöverföringsenheter, vilka bland annat säljs 
till köpcenter. Ett av Vindicos fokusområden är produkter för skolsäkerhet, främst genom vårt 
dotterbolag Uni Safe, och Keys produkter är mycket intressanta även för skolor. Genom förvärvet 
får vi ett utökat eget produktsortiment och möjlighet att tillsammans med Key vidareutveckla 
produkter samt utveckla nya produkter tack vara den ingenjörskompetens som finns i Key 
Innovations” säger Vindicos verkställande direktör Carl Schneider. 
 
Key Innovations arbetar med utveckling och försäljning inom två produktområden. Det största 
produktområdet är elektroniska låsstyrningsenheter som säljs till ledande låsföretag. Det andra 
området är ett trådlöst larmöverföringssystem, som består av ett antal olika produkter. Kunderna 
är bland annat detaljhandeln. Key Innovations omsatte ca 4,5 Mkr under lönsamhet det senaste 
verksamhetsåret (2009-08.31), vilket innebar en tillväxt på ca 700%. Tillväxten under innevarande 
år beräknas bli 30-40% under lönsamhet. 
 
”Key har under det senaste året vuxit kraftigt främst tack vare en ökad efterfrågan på våra 
elektroniska låsstyrningsenheter. Genom affären får vi ökade resurser och kan då vidareutveckla 
produkterna samt lansera våra produkter på den internationella marknaden” säger Lennart 
Englund, grundare av Key Innovations AB. 
 
 
Finansiell information avseende förvärvet 
Förvärvet beräknas slutföras senast den 1 april 2010 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 
årsstämman, dels kontant. 
 
För ytterligare information: 
Carl Schneider 
Verkställande Direktör 
Vindico Security AB (publ) 
0739-206901 
carl.schneider@vindico.se 
www.vindico.se 
Webshop: www.safegruppen.se  
 
   
Kort om Vindico Security AB (publ): 
Vindico Security, som består av moderbolaget och dotterbolaget Uni Safe Försäljnings AB, marknadsför och säljer 
säkerhetsprodukter och system framför allt till detaljhandeln och skolor. Produkter är bl a varularm, säkerhetsskåp, 
alkomätare, datorvagnar och kontanthanteringsprodukter. Försäljning sker genom direktförsäljning och genom 
företagets webshop. Bolaget är noterat på Nordic MTF. 


