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ASSA ABLOY säljer sin nordiska låssmedsverksamhet 
CERTEGO till Nalka Invest 
ASSA ABLOY har tecknat avtal om försäljning av sin nordiska låssmedsverksamhet CERTEGO till 
Nalka Invest, som investerar i främst nordiska små och medelstora bolag. Genom försäljningen av 
CERTEGO stärker ASSA ABLOY Opening Solutions EMEIA divisionen sitt fokus på  
kärnverksamheten.  

CERTEGO är en marknadsledande nordisk låssmedskedja och säkerhetsinstallatör som planerar och  
installerar mekaniska, elektromekaniska och digitala säkerhetslösningar inom så gott som samtliga 
industrier. CERTEGO har ett nätverk med över 70 kontor och cirka 1 200 anställda i Sverige, 
Finland, Norge och Danmark. Avyttringen motsvarar en extern försäljning för ASSA ABLOY om 
cirka 1,5 Mdkr. 

”Det är glädjande att CERTEGOs verksamhet och dess anställda får en engagerad och erfaren 
ägare med Nalka Invest, som ger verksamheten ett nytt hem och skapar framtida möjligheter”, 
säger Nico Delvaux, VD och koncernchef ASSA ABLOY. 

“Trenderna inom säkerhetsinstallationsmarknaden, inklusive behovet att kunna erbjuda ett 
omfattande utbud av olika lösningar, har fått oss att omvärdera nyttan av att fortsatt äga och driva 
CERTEGO. Vi har kommit fram till att en avyttring möjliggör för EMEIA att fokusera sina resurser 
på kärnverksamheten. Jag är övertygad att Nalka Invest kommer att ta CERTEGO till nästa nivå i 
utvecklingen av bolaget och jag önskar dem och CERTEGO lycka till”, säger Neil Vann, Executive 
Vice President i ASSA ABLOY och chef för division EMEIA. 

Transaktionen kommer att ha en positiv effekt på koncernens rörelsemarginal framöver. 
Avyttringen kommer att ge upphov till en realisationsförlust och avyttringskostnader om cirka 200 
MSEK. 

Förvärvet kräver uppfyllande av sedvanliga villkor och förväntas slutföras under tredje 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 
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Om ASSA ABLOY 
ASSA ABLOY är världsledande inom accesslösningar. Koncernen har verksamhet över hela världen med 48 000 
medarbetare och en omsättning på 88 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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