Vindico Security: VINDICO levererar Märk‐DNA till ett pilotprojekt i Stockholm i samarbete
med SSF Stöldskyddsföreningen och Polisen
Polismyndigheten i Stockholms län vill i samarbete med bland annat SSF Stöldskyddsföreningen minska inbrott
genom att i ett projekt introducera och utvärdera DNA‐märkning i 1500 hushåll.
Pilotprojektet ska pågå under ett år och tre bostadsområden har valts ut i Stockholms län varav Sticklinge på
Lidingö är ett av dem. I Sticklinge samarbetar Närpolisen med kommunen, SSF Stöldskyddsföreningen och
Vindico Security. I projektet deltar också Folksam, if, Trygg‐Hansa och Länsförsäkringar.
Under de senaste åren har flera liknande projekt genomförts i bland annat England och där har man sett att
MärkDNA haft en avsevärd effekt vad det gäller antalet minskade inbrott.
Att märka sina värdeföremål har länge varit ett sätt att förebygga stölder samt att kunna styrka vem de tillhör
vid upphittat gods. Nu levererar Vindico Märk‐DNA till SSF som lanserar SSF DNA‐märkning med mikropunkter
som en modern stöldskyddsmärkning vilken är nästintill osynlig för blotta ögat, men syns om det belyses med
UV‐ljus.
‐ Det som är unikt med vår DNA‐märkning är kombinationen av DNA och mikropunkter, vilket dels gör
märkningen internationellt spårbar och omöjlig att avlägsna då minsta partikel av blandningen innehåller en
fullständig DNA‐kod, och dels att mikropunkterna går att avläsa på plats för en identifiering av ägaren, säger
Annika Brändström, vd SSF.
‐ Det ska bli spännande att följa vårt projekt i Sticklinge men även de två andra områdena som kommer att
pågå under ett år. Målet är att inbrott i dessa områden ska minska med minst 30 %.För SSF är detta ett sätt att
informera om vad man som privatperson kan göra för att minska risken för inbrott samt öka chansen till att få
tillbaka dina ägodelar om de stjäls, säger Annika Brändström.
‐ Nu går starten för att modern brottsförebyggande DNA‐teknik får bevisa sin brottsförebyggande effekt och
det känns riktigt bra och spännande för samtliga inblandade, säger Ernst‐Olof Persson, vd på Vindico.
Två informationsträffar kommer att hållas, onsdag den 12, och den 19 februari för boende i Sticklinge där SSF
tillsammans med Polisen informerar om projektet och om hur DNA‐märkningen fungerar. Dessutom delas det
ut SSF DNA‐märkning utan kostnad.
Mer information om informationsträffarna finns på Lindingöpolisens facebook
(www.facebook.com/polisen.lidingo) eller på Vindico/Safegruppens facebook
(www.facebook.com/safegruppen).
Läs mer om Märk‐DNA och tekniken bakom på Vindico/Safegruppens hemsida här
(safegruppen.se/se/stoldskyddsmarking/mark‐dna‐mikropunktsmarkning/) eller om SSF:s DNA‐märkning med
mikropunkter här(www.stoldskyddsforeningen.se/Produkter‐‐tjanster/Sakerhet‐for‐hemmet/SSF‐DNA‐
markning/).
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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.

