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Vindico Security slutför förvärvet av Key Innovations
AB
Vindico Security AB (publ), som utvecklar, marknadsför och levererar säkerhetsprodukter
främst till detaljhandel, förvaltning och privatpersoner, har nu förvärvat Key Innovations AB
i Göteborg. Key Innovations utvecklar och marknadsför elektroniska låsstyrningsenheter
och larmöverföringsprodukter.
”Vindicokoncernen med det nya dotterbolaget Key Innovations och med dotterbolaget Uni Safe
Försäljnings AB beräknas få en omsättning under 2010 på minst 15 Mkr med lönsamhet. Detta
tack vare en utökad produktportfölj med fler egna produkter, försäljning internationellt samt ökad
marknadsbearbetning på den svenska marknaden” säger Carl Schneider, Vindicos verkställande
direktör.
Koncernen kommer att fokusera på följande områden:
- kontanthantering genom gamla och nya agenturer i Vindico
- fysiska datorsäkerhetsprodukter, dels genom Uni Safes befintliga sortiment men också
genom nya egna produkter och agenturprodukter
- trådlösa larmöverföringssystem från Key Innovations.
- elektroniska låsstyrningsenheter från Key Innovations
”Key ökade omsättningen förra året med 700 % till ca 4,5 Mkr med god lönsamhet och vi tror att
genom den satsning som Vindico nu kommer att göra på våra produkter både i Sverige och
internationellt så kommer vi att se en fortsatt lönsam tillväxt i Key. Vi kommer också att ha
möjlighet att vidareutveckla produkterna samt utveckla nya produkter inom våra produktsegment
elektroniska låsstyrningsenheter och larmöverföringsenheter” säger Lennart Englund, grundare av
Key Innovations AB.
Finansiell information avseende förvärvet
Köpeskillingen uppgår till 10 151 335 aktier i Vindico inom ramen för det bemyndigande som
styrelsen fick på den senaste årsstämman samt 1 000 000 kronor kontant.
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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 säkerhetsskåp, alkomätare,
datorvagnar och kontanthanteringsprodukter. Försäljning sker genom direktförsäljning och genom företagets
webshop. Bolaget är noterat på Nordic MTF.

