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Vindico Group: Nyemissionen tecknad till 215 procent
Vindico Group AB avslutade onsdag den 14 oktober sin företrädesemission. Emissionen om 4,6 MSEK
tecknades till drygt 9,8 MSEK, vilket motsvarar en teckningsgrad om cirka 215 %. Med anledning av den
övertecknade emissionen har styrelsen beslutat att nyttja överteckningsoptionen som var en del av
emissionsbeslutet. Det innebär att emissionen utökas till 10 miljoner aktier och tillför bolaget totalt 6,0 MSEK
före emissionskostnader, vilka uppgår till ca 0,5 MSEK. Emissionen tecknades till 89,6 procent med stöd av
teckningsrätter.
”Det känns förstås mycket bra att emissionen har fulltecknats. Med medel från emissionen får vi resurser
att genomföra det första steget i den strategiplan som lagts fram för perioden 2020-2024 där huvudmålet är
att Vindicokoncernen skall omsätta 100 MSEK 2024 med lönsamhet. Ett arbete som går under
benämningen ”Mål 2024””, säger VD Martin Nyberg. Inledningsvis ska vi anställa ytterligare försäljare och
genomföra en geografisk expansion.
Fördelning av aktier kommer att ske i linje med de kriterier som angavs i emissionsmemorandumet. Aktier från
överteckningsoptionen fördelas i första hand till de som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter. Avräkningsnotor
till de som erhållit tilldelning skickas ut under kommande vecka.
Handel med utställda BTA kommer att ske till dess att aktierna registrerats hos Bolagsverket vilket beräknas ske i
mitten av början av november 2020.
Genom emission av totalt 10 000 000 aktier ökar antalet aktier till 25 232 541 stycken. Aktiekapitalet ökar
samtidigt med 5 000 000 kronor till 12 616 270 kronor.
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Denna information är sådan information som Vindico Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg,
för offentliggörande den 16 oktober 2020.
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

