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ASSA ABLOY förvärvar tillverkare av RFID-”inlays” för 
elektroniska pass  
 
ASSA ABLOY har förvärvat Aontec Teoranta, en av världens största tillverkare av 
RFID-”inlays”* för elektroniska pass. 
 
Aontec utvecklar och producerar RFID-”inlays” för framför allt europeiska tillverkare av 
pass och integratörer av säkerhetslösningar. Tillverkningen sker i en 
högsäkerhetsanläggning på Irland och företaget har ca 140 anställda.  
 
– Aontec innebär många fördelar för vår verksamhet inom identifikationsteknologi (ITG) 
och divisionen Global Technologies. Genom förvärvet ökar vi kundbasen och vi får tillgång 
till ytterligare en högsäkerhetsanläggning samt kompletterande tillverkningsteknologi för 
RFID-”inlays”, säger Johan Molin, VD och koncernchef i ASSA ABLOY. 
 
Omsättningen under 2007 beräknas uppgå till 15 MEUR och förvärvet förväntas bidra 
positivt till årets resultat. Förvärvet kommer att konsolideras fr o m juli 2007. 
 
 
Mer information 
Johan Molin, VD och koncernchef, tel: 08-506 485 42 
Tomas Eliasson, Ekonomi- och finansdirektör, tel: 08-506 485 72 
 
 
* Ett RFID-“inlay” är en av komponenterna i ett kontaktlöst kort eller liknande handling. 
Det består av kretskort som är kopplat till en antenn monterat på en plastfilm. 
 
För ytterligare information om ITG och RFID-teknologi besök www.aaitg.com. För 
nedladdning av pressbilder besök http://www.aaitg.com/index.php?id=33. 
 
 
Informationen är sådan som ASSA ABLOY AB kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om börs- och 
clearingverksamhet och/eller lagen om handel med finansiella instrument. 
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Om ASSA ABLOY 
ASSA ABLOY är världsledande tillverkare och leverantör av lås- och dörrlösningar som uppfyller 
slutanvändarnas tuffa krav på säkerhet, trygghet och användarvänlighet. Med över 150 bolag 
verksamma i fler än 40 länder och drygt 10 procent av världsmarknaden är koncernen den starkaste 
globala aktören i låsbranschen. ASSA ABLOY finns representerat i alla stora regioner, både på mogna 
och nya marknader, med ledande positioner i större delen av Europa, Nordamerika och Australien.  
 
I den snabbväxande sektorn för elektromekaniska säkerhetslösningar har koncernen en ledande 
ställning inom till exempel passagekontroll, identifieringsteknik, dörrautomatik och hotellsäkerhet. 
 
Sedan ASSA ABLOY bildades 1994 har koncernen utvecklats från ett regionalt bolag till en 
internationell koncern med över 30 000 anställda och en omsättning på över 31 miljarder SEK. Som 
världsledande låskoncern erbjuder ASSA ABLOY ett mer komplett produktutbud inom lås- och 
dörrlösningar än något annat företag på marknaden. 
 
För ytterligare information, gå in på www.assaabloy.com. 
 
 
Om ASSA ABLOY Identification Technologies (ITG) 
ASSA ABLOY Identification Technologies (ITG) är ledande inom marknaderna för identitetshantering 
och identifiering via radiofrekvens (Radio-Frequency Identification, RFID). Bolaget utvecklar, 
tillverkar och marknadsför komponenter, produkter och tjänster för RFID, samt tjänster som används 
för nationella identitetsprogram och elektroniska pass, passagekontroll för företag, logistikhantering, 
djurmärkning, finansiella transaktioner, transporter och olika lösningar för industri och tillverkning. 
ASSA ABLOY ITG är ett resultat av fusionen av ACG Identification Technologies, OMNIKEY, Sokymat, 
VisionCard och Novacard do Brasil. 
 
ASSA ABLOY ITG har över 900 anställda och 25 försäljningskontor på alla kontinenter. Bolagets 
huvudkontor finns i Walluf, Tyskland. ITG ingår i divisionen Global Technologies i ASSA ABLOY-
koncernen. 
 
För ytterligare information, gå in på www.aaitg.com.  
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