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ASSA ABLOY förvärvar indiska ENOX  
 

ASSA ABLOY har tecknat avtal om förvärv av lås och beslagsverksamheten under ENOX 

varumärket från Pooja Hardware, ett av de ledande bolagen på den indiska marknaden för 

lås och glasbeslag.  

 

”Jag är väldigt nöjd att ENOX blir en del av ASSA ABLOY koncernen. ENOX är koncernens 

första stora steg in på den snabbväxande indiska marknaden och kommer att utgöra en 

viktig byggsten i vår strategi att öka marknadsnärvaron på tillväxtmarknader”, sade Johan 

Molin, VD och koncernchef. 

 

”ENOX är ett mycket bra tillskott till ASSA ABLOYs division Asia Pacific. Förvärvet tillför 

kompletterande försäljningskanaler och produkter till vår befintliga indiska verksamhet. 

ENOX ger oss även tillgång till en ny kundbas inom det snabbväxande segmentet för 

glasbeslag”, sade Magnus Kagevik, Executive Vice President i ASSA ABLOY och chef för 

division Asia Pacific.  

 

Den förvärvade verksamheten grundades 2007 och har 220 anställda. Huvudkontoret 

ligger i Mumbai. 

 

Försäljningen 2014 förväntas uppgå till 130 MSEK (INR 1 200 M) med en god EBIT 

marginal. Förvärvet bidrar positivt till vinst per aktie från start. 

 

Förvärvet kräver godkännande av berörda myndigheter och förväntas slutföras under 

tredje kvartalet 2014. 

 

 

Mer information 

Johan Molin, VD och koncernchef, tel: 08-506 485 42 

Carolina Dybeck Happe, Ekonomi- och finansdirektör, tel: 08-506 485 72 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

Om ASSA ABLOY 

ASSA ABLOY är världsledande inom lås- och dörrlösningar som uppfyller slutanvändarnas krav på 
trygghet, säkerhet och användarvänlighet. Sedan ASSA ABLOY bildades 1994 har koncernen 
utvecklats från ett regionalt bolag till en internationell koncern med cirka 43 000 medarbetare, 

verksamhet i mer än 70 länder och en omsättning på drygt 48 miljarder SEK. ASSA ABLOY erbjuder 
ett mer komplett produktutbud för lås- och dörrlösningar än något annat företag på marknaden. I 
det snabbväxande området för elektromekaniska säkerhetslösningar har koncernen en ledande 
ställning inom till exempel passerkontroll, identifiering, entréautomatik och hotellsäkerhet. 

 


