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ASSA ABLOY säljer italienska Gardesa  
ASSA ABLOY har sålt sin italienska verksamhet i Gardesa inom dörrar för bostadsmarknaden till 
italienska Bertolotto och är i slutfasen att avyttra verksamheten inom fönsterluckor. 

Gardesa är en italiensk tillverkare av säkerhetsdörrar för bostadsmarknaden och fönsterluckor, 
med huvudkontor i Cortemaggiore, Italien och har cirka 70 anställda. Försäljningen för hela bolaget 
under 2020 uppgick till cirka 100 MSEK (cirka 10 MEUR). 

”Bertolotto kommer att förse Gardesa, dess medarbetare och kunder med stor erfarenhet och 
engagemang. Detta kommer att skapa nya möjligheter för framtiden och jag önskar dem fortsatt 
framgång”, säger Nico Delvaux, VD och koncernchef ASSA ABLOY. 

“Gardesa har varit ett av våra kända varumärken i Italien och jag har personligen tillbringat tid 
med teamet under åren och vill tacka dem för deras bidrag. Jag är säker på att Bertolotto kan ta 
Gardesa till nästa steg i deras utveckling och jag önskar dem lycka till i framtiden”, säger Neil 
Vann, Executive Vice President i ASSA ABLOY och chef för division EMEA. 

Avyttringen kommer att ha en positiv effekt på ASSA ABLOYs rörelsemarginal. Avyttringen 
förväntas ge upphov till en realisationsförlust och avyttringskostnader om 185 MSEK (cirka 18 
MEUR) vilka bokförs under fjärde kvartalet 2020. 

Avyttringen av verksamheten inom fönsterluckor förväntas slutföras under första kvartalet 2021. 

 

Mer information 
Nico Delvaux, VD och koncernchef, tel: 08-506 485 82  
Erik Pieder, Ekonomi- och finansdirektör, tel: 08-506 485 72 
Björn Tibell, Head of Investor Relations, tel: 070-275 67 68 
 
 

Om ASSA ABLOY 
ASSA ABLOY är världsledande inom accesslösningar. Koncernen har verksamhet över hela världen med 49 000 
medarbetare och en omsättning på 94 miljarder SEK. Koncernen är ledande inom områden som effektiva 
dörrlösningar, säkra identiteter och entréautomatik. ASSA ABLOYs innovationer möjliggör trygg, säker och 
bekväm access till fysiska och digitala platser. Vi hjälper dagligen miljarder människor att känna sig trygga, 
säkra och uppleva en öppnare värld.    
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