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Vindico Security tecknar distributionsavtal med Selectamark,  
världsledande inom avancerad stöldskyddsmärkning med DNA 
 
Utbudet och efterfrågan på modern, avancerad stöldskyddsmärkning har ökat i Sverige. Detta i 
samband med att det svenska rättsväsendet , företag och organisationer alltmer uttalat efterfrågar  
brottsförebyggande teknik där s.k. ”DNA- teknik” utgör grunden för modern brottsbekämpning. 
  
Vindico Security har nyligen tecknat ett exklusivt distributionsavtal med Selectamark Security 
Systems PLC, världsledande inom denna teknik med verksamhet i ett 30-tal länder. 
 

- Det var en branschförening som hörde av sig för något år sedan och efterlyste konkurrens 
inom detta säkerhetssegment. Man tyckte att utbudet av leverantörer var litet och 
välkomnade nya seriösa aktörer, säger Ernst-Olof Persson, VD på Vindico Security. 

 
Selectamarks breda utbud innefattar märkning av metaller, tavlor, elektronik samt all stöldbegärlig 
egendom som via olika metoder kan länka märkningen till rätt ägare. Merparten av denna 
märkutrustning kräver ingen laboratorieanalys utan kan avläsas direkt på plats.  
 
Selectamarks DNA-Spray  ”SelectaDNA Spray” är ett nytt och högeffektivt medel framtaget för att 
avskräcka från rån och inbrott.  ”SelectaDNA Spray” använder kriminalteknisk DNA för att 
sammanlänka gärningsmän med en brottsplats och har visat sig vara ett av de mest effektiva sätten 
att förebygga  rån, inbrott och sk. ”smash-and-grab”- kupper. 
 

- Nu är de tongivande varumärkena för kriminaltekniskt DNA på plats i Sverige. Vi startade upp 
denna process  för 3 år sedan och ett avsevärt arbete har lagts ned för att informera och 
analysera teknikens brottsförebyggande egenskaper. Vi ställer dock höga krav på de företag 
som tillhandahåller denna teknik. Vi är övertygade att denna teknik kommer att leda till färre 
brott, ökad lagföring och att en mängd tillgripet gods kan återlämnas till sina ägare, säger 
Anders Burén kriminalkommissarie på Länskriminalen i Stockholm. 
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För ytterligare information:  
Ernst-Olof Persson, VD 
Vindico Security AB (publ) 
Telefon: 0708-350388 
E-post:     ernst.persson@vindico.se  
Hemsida: www.vindico.se  
 
 
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. 
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