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Mindmancer bäddar för rejäl expansion
Mindmancer AB har genom en nyemission attraherat 4,1 miljoner kronor. Detta är
bolagets första nyemission i år och ytterligare två finansieringsrundor är inplanerade.
– Totalt behöver vi omkring 40 miljoner kronor för att genomföra en betydligt större
och snabbare expansion än vad vi hittills kunnat göra, säger Johnny Berlic, VD på
Mindmancer.
Mindmancer utvecklar och säljer aktiv kamerabevakning med fokus på förebyggande
åtgärder. Kunderna finns idag huvudsakligen inom tre segment: skolor, byggarbetsplatser och
på företag som behöver bevakning. Mindmancer har under det senaste året expanderat
utomlands. I Sverige är de marknadsledande på skolbevakning.
– Vi ser vilken nytta vårt system kan göra för skolor, industrier och hur det kan förändra
vaktbolagens arbete på ett positivt sätt. Vi växer så det knakar, därför vill vi nu göra en ännu
mer offensiv expansion, förklarar Johnny Berlic.
I Sverige pågår nu en aktiv rekrytering i Stockholmsområdet och flera andra större orter.
– Vi leder en radikal förändring av bevakningsbranschen. Människor som vill göra en skillnad
och se resultatet och belöningen av sitt arbete söker sig till oss, säger Johnny Berlic
Företaget planerar en kommande nyemission under andra kvartalet i år liksom en större
nyemission i slutet av året. Nyemissionen som nyligen genomfördes innebar att nuvarande
ägare, Chalmers Innovation Seed Fund, Innovationsbron med fler satsade riskkapital, men
kommande finansieringsrunda kommer att vara öppen även för andra intressenter.
– Vi stärker kassan ordentligt. För att växa i den takt vi planerar utesluter vi inte köp av andra
bolag, säger Johnny Berlic.

För ytterligare information kontakta:
Johnny Berlic, VD på Mindmancer AB, 031-303 60 91, 070-848 42 73.

Mindmancer är marknadsledande på bygg- och skolbevakning i Sverige och har flera hundra kameror monterade över hela
Sverige. Man köper inte bara en installation av oss utan en service – att hålla ditt objekt säkert från yttre hot. Vi kallar allt
detta för Faktisk Säkerhet

