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ASSA ABLOY förvärvar Albany Door Systems 
 
ASSA ABLOY har tecknat ett avtal om förvärv av amerikanska Albany Door 

Systems, ett globalt ledande företag inom automatiska höghastighetsdörrar. 

 
Albany Door Systems har en global marknadstäckning inom industriella automatiska 
höghastighetsdörrar. Produkterna används för industriella applikationer och inom 
logistikcentra där det finns ett stort behov av specialanpassade automatiska 
höghastighetsdörrar med hög säkerhet och passerkontroll. Albany erbjuder även service 
och underhåll på företagets huvudmarknader. De större produktionsenheterna finns i USA, 
Tyskland och Kina. 
 
”Albany Door Systems är ytterligare ett steg i vår strategi att växa inom entréautomatik. 
Jag välkomnar företaget som ytterligare förstärker ASSA ABLOYs globala ledarskap inom 
entréautomatik. På mindre än tre år har vi växt från 3 miljarder SEK till förväntat 11 
miljarder SEK 2012”, sade Johan Molin, VD och koncernchef i ASSA ABLOY. 
 
”Det är med stor glädje som jag välkomnar de anställda i Albany Door Systems till ASSA 
ABLOY. Deras expertis passar på ett utmärkt sätt vår enhet inom industriportar, 
storkundsförsäljning och vårt serviceerbjudande. Företagets globala närvaro och den 
starka produktportföljen blir ett kraftfullt tillskott till vårt kunderbjudande inom 
entréautomatik” sade Juan Vargues, Executive Vice President i ASSA ABLOY och chef för 
division Entrance Systems. 
 
Albany Door Systems är en division inom det noterade amerikanska bolaget Albany 
International Corp. Albany Door Systems har sitt högkvarter i Lawrenceville, Georgia 
(USA) och har 700 anställda. Omsättningen 2011 förväntas att uppgå till 180 MUSD  
(1 100 MSEK) med god EBIT marginal. 
 
Integrationen av Albany Door Systems kommer att påbörjas 2012 och beräknas kosta 150 
MSEK. 
 
Förvärvet kräver godkännande av berörda myndigheter och förväntas slutföras under 
första kvartalet 2012. 
 
Förvärvet kommer att bidra positivt till vinst per aktie från start. 
 
 
For more information, please contact: 

Johan Molin, President and CEO, tel no: +46 8 506 485 42 
Tomas Eliasson, CFO and Executive Vice President, tel no: +46 8 506 485 72 


