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Mindmancer ingår strategisk samarbete med Vindico
Group
Kamerabevakningsföretaget Mindmancer AB (publ) ingår samarbetsavtal med Vindico Group AB (publ),
ledande svensk leverantör av säkerhetsteknik och säkerhetstjänster.
Göteborg — Mindmancer AB (Nasdaq OMX First North: MIND) har tecknat ett samarbetsavtal med Vindico Group AB (publ)
avseende Mindmancers plattform MindView™. I samarbetet kommer Vindico att på nationell basis sä lja och installera
Mindmancers ö vervakningsutrustning samt tekniska bevakningslö sningar.
Vindico Group AB (publ) är en säkerhetskoncern med dotterbolagen Vindico DNA Systems AB, Vindico Safety AB samt Vindico
Technology AB. Vindico koncernen är en ledande svensk leverantör av säkerhetsteknik och säkerhetstjänster, där man marknadsför
och säljer kundanpassade säkerhetsprodukter och system till bland annat detaljhandeln, banksektorn, logistik, lager, marinor,
hushåll samt värdetransportföretag och andra aktörer inom transport.
- Vi ser stor potential i detta samarbete, där moderna bevakningslösningar blir alltmer kamerabaserade. Mindmancers position som
marknadsledande inom intelligent kamerabevakning passar väl in i Vindicos kundanpassade lösningar baserade på vårt breda
produktutbud. Mindmancers arbetssätt passar väl in i det bolagsöverskridande teamsamarbete vi etablerar för att hitta rätt lösning
för kunden, säger Monica Hallin, VD på Vindico Group.
- Med sin marknadsledande position i västra Sverige och nationella täckning, är Vindico en stark partner för oss. Vi är därför mycket
nöjda med detta samarbetsavtal och ser fram emot att leverera många kvalificerade kamerabevakningsprojekt tillsammans, säger
David Giaina på Mindmancer.
Vindico Group AB (publ) är ledande svensk leverantör av säkerhetsteknik och säkerhetstjänster.
Dotterbolagen Vindico DNA Systems, Vindico Safety och Vindico Technology marknadsför och säljer
kundanpassade säkerhetsprodukter och system till bl a detaljhandeln, banksektorn, logistik, lager,
marinor, hushåll samt värdetransportföretag och andra aktörer inom transport.
Mindmancer AB (publ) utvecklar och levererar patenterad intelligent kamerateknologi. Med spetskompetens inom utveckling och
säkerhet skräddarsyr Mindmancer bevakningen för allt från stöldbegärlig egendom, skadegörelse till skolbarn. Tillsammans med våra
partners levererar vi integrerade heltäckande säkerhetslösningar.
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