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ASSA ABLOY har genomfört 100 förvärv sedan 2005 
  
Med förvärvet av 4Front som annonserades den 27 december 2012, har ASSA ABLOY 
förvärvat 100 bolag sedan Johan Molin tillträdde VD och koncernchef 2005. 
 

Trots två rejäla konjunktursvackor har ASSA ABLOY haft en imponerande tillväxt sedan 
början av 2005. Omsättningen har ökat med 84 procent från 25 miljarder till 46 miljarder 
SEK (rullande 12-månaderssiffra per september 2012). ASSA ABLOYs rörelseresresultat, 
EBIT* har under samma period fördubblats från 3,7 miljarder till 7,4 miljarder SEK och 
resultatet per aktie* har ökat med 114 procent – från 6,32 till 13,53 SEK. 

 
”Det strategiska tillväxtmålet för ASSA ABLOY är att växa med 10 procent årligen genom 
en kombination av organisk tillväxt och förvärv. Vi har en fokuserad förvärvsstrategi inom 
tre områden: öka vår geografiska marknadsnärvaro, komplettera produktutbudet samt 
knyta till oss nya teknologier inom viktiga nyckelområden”, säger Johan Molin. 

 
”Grunden till ASSA ABLOYs snabba förvärvsexpansion har varit koncernens förmåga att 
identifiera och bygga upp goda relationer med potentiella förvärv, genomföra dessa förvärv 
effektivt, och framgångsrikt snabbt integrera de nya bolagen. Ännu mer glädjande är att i 
stort sett samtliga förvärv har haft en mycket positiv utveckling och starkt bidragit till 

ASSA ABLOY-gruppens lönsamhet”, säger Molin. 
 
”Under de första nio månaderna 2012 har ASSA ABLOY genomfört ytterligare 11 förvärv 
och adderat en omsättning med 3,45 miljarder SEK (8,3 procent), säger Molin. Under 2011 
ökade vi omsättningen med 17 procent genom 18 förvärv”.  
 

”ASSA ABLOY kommer fortsätta sin aktiva förvärvsstrategi inom alla tre områden, och 
geografiskt främst på tillväxtmarknaderna i Asien, Östeuropa, Mellanöstern, Afrika och 
Sydamerika”, säger Molin. ”Dessa marknader står redan idag för närmare 25 procent av 
koncernens omsättning och förväntas öka till 50 procent fram till år 2025”. 
 

Sedan ASSA ABLOY bildades 1994 har koncernen utvecklats från ett regionalt bolag till en 
internationell koncern, med cirka 44 000 anställda, en omsättning på över 46 miljarder 
SEK och verksamhet i mer än 60 länder.  
 
Samtliga siffror för 2012 avser rullande 12-månadersvärden per den 30 september 2012.  

 
*Exklusive jämförelsestörande poster. 
 
 



 

 

Om förvärvet av 4Front 
 
ASSA ABLOY har förvärvat amerikanska 4Front, ledande inom dockningssystem. Bolaget 
erbjuder ett komplett produktsortiment av dockningssystem samt ett stort utbud av 

tillbehör. 
 
"4Front med dess ledande varumärken är ytterligare ett strategisk steg på den viktiga 
nordamerikanska marknaden inom entréautomatik. Jag välkomnar detta tillskott som 
ytterligare förstärker ASSA ABLOYs ledande position inom entréautomatik, ett område som 

gått från 3 miljarder SEK i omsättning 2008 till mer än 12 miljarder SEK proforma 2012”, 
säger Johan Molin, VD och koncernchef i ASSA ABLOY. 
 
Läs det fullständiga pressmeddelandet från på: www.assaabloy.com 
 
Besök ASSA ABLOYs historiska tidslinje: http://www.assaabloy.com/en/com/About-

ASSA-ABLOY/ASSA-ABLOY-in-brief/Timeline/ 
 
För mer information, kontakta: 
Johan Molin, VD och koncernchef, tel.: 08-506 485 42 
Carolina Dybeck Happe, Ekonomi- och finansdirektör, tel.: 08-506 485 72 
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