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ASSA ABLOY förvärvar MAB, marknadsledande i Italien på
dörrstängare

• MAB Masellis SpA är marknadsledare i Italien inom dörrstängare
• MAB förväntas i år omsätta 18 MEUR med hög lönsamhet
• Förvärvet stärker ASSA ABLOYs position i Italien
• Bolagets huvudprodukt, golvmonterade dörrstängare, är ett växande produktområde som

saknas i ASSA ABLOYs produktportfölj
• Möjligheterna till korsförsäljning inom koncernen är betydande
• Förväntas bidra till vinst per aktier från 2002

Genom förvärven av Yale Intruder Security och effeff har ASSA ABLOY etablerat en stark
position i Italien. Förvärvet av MAB stärker denna position ytterligare och ökar möjligheten att
utveckla marknaden bland annat genom introduktion av produkter för högre säkerhet.

ASSA ABLOY har ambitionen att etablera en ledande ställning med ett komplett produktutbud
på alla större marknader. Dörrstängare är en viktig komponent för att kunna erbjuda säker och
funktionell låsning av dörrar.

MAB grundades 1948 av familjen Maselli. Företaget har 136 anställda och är beläget i
Bologna, i närheten av två andra ASSA ABLOY bolag – Nuova F.E.B. and Yale Corni. MAB
har under årens lopp skapat sig en ledande position i Italien inom segmentet dörrstängare och
har också framgångsrikt utvecklat exportkanaler till övriga Europa och Mellanöstern.

Det finns två huvudtyper av dörrstängare, traditionella och golvmonterade. Företaget har en
stark ställning särskilt när det gäller golvmonterade stängare. Dessa gjuts in i golvet och
används bland annat till glasdörrar, ett ökande produktsegment. Mer än 60 procent av
försäljningen går till eftermarknaden där identiska dimensioner med ursprungsprodukten är en
förutsättning.

MAB förväntas nå en omsättning om 18 miljoner EUR för 2001. Företaget uppvisar hög
lönsamhet och förvärvet förväntas bidra till vinst per aktie från 2002. Förvärvet kommer att
skapa goodwill om 9 miljoner EUR. Det finns goda möjligheter till korsförsäljningssynergier
och till att ersätta motsvarande produkter inom koncernen som för närvande handlas externt.

                        

Ytterligare information lämnas av
Carl-Henric Svanberg, VD och koncernchef, tel: 08-506 485 52 eller 070-510 05 51

Göran Jansson, Ekonomi- och finansdirektör, tel: 08-506 485 72 eller 070-698 85 72
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ASSA ABLOY AB (publ)
Box 70340, 107 23 Stockholm

Tel: 08-506 485 00, Fax: 08-506 485 85
Besöksadress: Klarabergsviadukten 90

www.assaabloy.com

                

ASSA ABLOY-gruppen är världsledande tillverkare och leverantör av lås och tillhörande produkter,
avsedda för säkerhet, utrymning och bekvämlighet. Gruppen har mer än 20 000 anställda

och en årsomsättning på drygt 20 miljarder kronor.


