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Förvärv av SPC Service AB slutfört 
 
Vindico Security AB (publ), som levererar fysiska säkerhetsprodukter till detaljhandeln, 
skolor och offentlig förvaltning, har nu förvärvat  SPC Service AB i Stockholm. SPC har 
varit verksamma inom säkerhetsbranschen sedan 1985 och arbetar framför allt med 
produkter och system för kontanthantering. 
 
”Förvärvet tillför Vindico en ökad omsättning på ca 1,5 Mkr på årsbasis med lönsamhet  samt en 
utökad produktportfölj inom kontanthantering. Vidare tillförs bolaget stor kompetens inom främst 
affärsområdet butikssäkerhet  genom SPC:s VD Ernst-Olof Persson, som har en lång erfarenhet 
från branschen. Ernst-Olof valdes nyligen in i  Vindicos styrelse. Förvärvet kommer att ha en 
positiv resultateffekt redan i år” säger Vindicos verkställande direktör Carl Schneider. 
 
”Vi har arbetat mer och mer tillsammans med Vindico och det finns stora synergieffekter mellan 
bolagen. Tillsammans kommer vi att kunna lansera nya, spännande produkter för butikssäkerhet 
på marknaden framöver” säger Ernst-Olof Persson, VD på SPC.  
 
SPC omsatte första kvartalet 2011 ca 435 000 kr med god lönsamhet. Största delen av 
omsättningen bestod av serviceavtal med framför allt banker avseende 
kontanthanteringsprodukter. I samband med förvärvet flyttas SPC till Vindicos lokaler i Mölndal. 
 
Finansiell information avseende förvärvet 
Köpeskillingen uppgår till 3 030 665 aktier i Vindico inom ramen för det bemyndigande som 
styrelsen fick på den senaste årsstämman samt 200 000 kronor kontant. Dessutom tillkommer 
tilläggsköpeskillingar baserade på SPC:s försäljning under 2011 och 2012. Säljare är SPC 
Systems AB i Stockholm. 
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Kort om Vindico Security AB (publ): 
Vindico Security, som består av moderbolaget och dotterbolagen Uni Safe Försäljnings AB och Key Innovations 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. 


