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Vindico Group inför korttidsarbete 
 
Vindico har kommit överens med anställda i det rörelsedrivande dotterbolaget Vindico 
Security AB om korttidsarbete med anledning av Corona-krisen. 
 
Situationen i omvärlden på grund av coronaviruset och covid-19 påverkar tyvärr, men inte oväntat, Vindicos 
verksamhet negativt. Vi får allt svårare att få till kundmöten, mässaktiviteter ställs in, inköpsbeslut förhalas mm och 
som en konsekvens av detta vidtar nu Bolaget ett antal åtgärder för att minska kostnaderna. 
 
Vindicos verksamhet bedrivs helt och hållet i dotterbolaget Vindico Security och all personal är anställd i detta bolag. 
Vi kommer nu att korttidspermittera personal tills vidare med en förhoppning att det inte skall bli alltför långvarigt. 
Detta styrs dock helt och hållet av hur pandemin utvecklas under våren. 
 
Så fort omvärldssituationen återgår till det normala är målet att alla skall återgå till att arbeta 100%. 
 
Vi kommer även att se över övriga kostnader för att driva bolaget så kostnadseffektivt det någonsin går under den 
här perioden och vi kommer att se över möjligheterna att utnyttja andra delar av de åtgärdspaket som regeringen 
tagit fram. 
 
Vi ser ett fortsatt intresse för våra produkter och lösningar inom samtliga produktområden och vi hoppas och tror 
därför att verksamheten kommer att återhämta sig snabbt när läget väl har stabiliserats. 
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Kort om Vindico Group AB (publ): 
Vindico Group AB är en säkerhetskoncern där verksamheten drivs i dotterbolaget Vindico Security AB, som marknadsför och 
säljer fysiska säkerhetsprodukter och system. I sortimentet ingår produkter och lösningar inom DNA-märkning, bland annat 
ButiksDNA och ByggDNA, kameraövervakningssystem, produkter för säker förvaring och laddning av surfplattor, laptops, 
cykelbatterier och mobiltelefoner samt säkerhetsprodukter för konsumentmarknaden under varumärket Safe´n´Sound. 
Produkterna är delvis egenutvecklade. Försäljning sker direkt och via återförsäljare. Vindico Group är listat på Spotlight Stock 
Market med tickern VSEC 
 


