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Vindico Security fastställer avstämningsdag för
sammanläggning av aktier
Vindico Security AB (publ), som levererar fysiska säkerhetsprodukter till detaljhandeln, skolor och
offentlig förvaltning, har beslutat, i syfte att uppnå ett för bolaget ändamålsenligt antal aktier, att en
sammanläggning av aktier 1:10 skall ske, innebärande att 10 aktier läggs samman till 1 aktie. Styrelsen
har beslutat att avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB för sammanläggningen skall vara onsdagen
den 4 juli 2012.
Årsstämman i Vindico Security AB (publ) den 9 maj 2012 beslutade, i syfte att uppnå ett för bolaget ändamålsenligt
antal aktier, att en sammanläggning av aktier 1:10 ska ske, innebärande att 10 aktier med ett kvot värde på 0,05 kr
läggs samman till 1 aktie med ett kvotvärde på 0,50 kr. Styrelsen i Vindico Security har idag, baserat på årsstämmans
bemyndigande, beslutat att avstämningsdag för sammanläggningen ska vara onsdagen den 4 juli 2012.
Om en aktieägares innehav av aktier inte är jämnt delbart med 10 kommer aktieägaren kostnadsfritt av SPC Systems
AB erhålla kompletterande aktier (1-9) upp till närmaste högre 10-tal aktier.
För att tillse att totala antalet aktier i bolaget är jämnt delbart med 10 beslutade Årsstämman att SPC Systems AB
erbjuds att teckna 2 nya aktier för ett belopp motsvarande kvotvärdet (nyemission med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt).
Aktiekapitalet kommer efter sammanläggningen av aktierna och nyemissionen ovan att uppgå till 2 034 459 kr och
antalet aktier kommer att vara 4 068 918 st.
Sista datum för handel i Vindico Securitys aktier på AktieTorget före sammanläggningen är fredagen den 29 juni.
Första dagen för handel i Vindico Securitys aktier efter sammanläggningen är måndagen den 2 juli, vilket innebär att
aktiekursen från och med den 2 juli 2012 kommer att återspegla effekten av sammanläggningen.
Aktieägare behöver inte vidta någon direkt åtgärd i samband med sammanläggningen.
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Kort 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 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.

