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ASSA ABLOY har ökat omsättningen från 3 till 25 miljarder på 10 år 
Idag firar ASSA ABLOY tio år. Sedan koncernen grundades 1994 har ASSA ABLOY ökat 
omsättningen med 22 miljarder. Samtidigt har antalet bolag vuxit till 100 stycken med 
verksamhet i 40 länder. Koncernen har idag nästan tio procent av världsmarknaden, vilket gör 
ASSA ABLOY till den starkaste globala aktören i branschen. 
 
– Vi har haft tio spännande år med att utveckla vår koncern. Under de gånga åren har vi levererat ett 
starkt resultat. Förra veckan presenterade vi ännu en stark kvartalsrapport med hög omsättning och 
stark organisk tillväxt. Det gör att vi har den ekonomiska styrkan att vidareutveckla ASSA ABLOYs 
globala erbjudande, säger Bo Dankis, VD och koncernchef för ASSA ABLOY. 
 
– Det första steget är att expandera på våra huvudmarknader. Vi har redan lanserat nya säkerhets-
lösningar och provat nya kundkoncept inom många av våra bolag. Nu ska vi också dra nytta av vår 
globala styrka och effektivisera vårt erbjudande för att öka kundnyttan ytterligare, säger Bo Dankis. 
 
ASSA ABLOY bildades genom en sammanslagning 
ASSA ABLOY grundades den 8 november 1994, när Securitas i Sverige och Metra i Finland slog 
samman sina låsverksamheter, och har vuxit från att vara ett i huvudsak nordiskt bolag till en 
internationell koncern. Idag är ASSA ABLOY ett gott exempel på en koncern som har lyckats skapa 
en företagskultur där innovation och ständig förbättring gör att samtliga bolag inom koncernen är 
lönsammare än innan de förvärvdes. 
 
Ett av ASSA ABLOYs viktigaste förvärv var gruppen av bolag i Intruder Security Group år 2000, 
vilka bidrog till koncernens globala närvaro och förde med sig starka varumärken som Yale och 
Chubb. 
 
ASSA ABLOY firar idag 10 år, men många koncernbolag har funnits i flera hundra år. Ett exempel är 
JPM, som grundades redan 1645. Idag finns deras dörrstängare över hela världen.  
 
Mer information om ASSA ABLOY finns på www.assaabloy.com. 
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ASSA ABLOY är världsledande tillverkare och leverantör av lås och tillhörande produkter, 
avsedda för säkerhet, trygghet och användarvänlighet. Koncernen har omkring 30 000 anställda 

och en årsomsättning på cirka 3 miljarder euro. 
 


