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13 maj 2001

Volvo Ocean Race:
ASSA ABLOYs båt döpt av Elisabeth Rehn vid ceremoni i London

På söndagskvällen den 13 maj döptes ASSA ABLOYs Volvo Ocean Race-båt av båtens
gudmor, den före detta finska försvarsministern och presidentkandidaten och numera UNIFEM
Independent Expert för fredsbevarande operationer, Elisabeth Rehn. Dopet ägde rum vid St
Katharine’s Dock vid Themsen vid Tower Bridge i London.

I samband med dopet visades även båten för första gången upp för allmänheten i och med att
den seglade på Themsen. Båtens konstruktion är unik och baserad på flera innovativa tekniska
lösningar vilka syftar till att dels göra båten så lätt som möjligt, dels minska motståndet i
vattnet.

ASSA ABLOYs deltagande i tävlingen är ett led i företagets integrationsprogram som går ut på
att skapa en gemensam identitet i koncernens 100 olika dotterbolag.

-Vårt deltagande i Volvo Ocean Race ger oss ett utmärkt redskap att föra ut våra värderingar
och budskap såväl internt som externt.  Det skapar dessutom samhörighet i organisationen. Vi
strävar här mot ett gemensamt mål såväl i tävlingen som när det gäller att skapa resultat för
företaget, säger Anna Bernsten, Vice President Corporate Communications för ASSA ABLOY.

Vid ceremonin deltog bland annat ett hundratal av ASSA ABLOYs nyckelpersoner, båtens
besättning, dess skeppare Roy Heiner, samt båtens konstruktör, den brittiske seglaren och
båtbyggaren, Jason Carrington.

Information om Elisabeth Rehn
Elisabeth Rehn (f. 1935) var fram till 1999 biträdande generalsekreterare för FN och verkade som sådan som chef
för FN:s operation i Bosnien.  Hon har tidigare bland annat varit europaparlamentariker (1995-1996) för Svenska
Folkpartiet, presidentkandidat i Finland 1994 och 2000 samt försvarsminister 1990-1994. Hon verkar nu som
UNIFEM Independent Expert för fredsbevarande operationer.

Information om ASSA ABLOY
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. ASSA ABLOY deltar i Volvo Ocean Race för att stödja integreringen av  sina 100 bolag runt om
i världen och för att vidareutveckla ASSA ABLOYs identitet globalt.
För mer information se: www.assaabloy.com och assaabloyracingteam.com

Information om Volvo Ocean Race
Volvo Ocean Race, tidigare Whitbread Round the World Race, är den hårdaste och längsta seglingstävlingen i
världen. På nio månader seglar deltagarna över fyra hav och besöker fem kontinenter. Tävlingen har genomförts
vid sju tillfällen, vart fjärde år sedan 1973. Tävlingen startar i Southampton, England 23 september 2001 och efter
nio etapper och 32 250 seglade sjömil går båtarna i mål i Kiel, Tyskland i juni 2002.
För mer information se: www.volvooceanrace.org

Bilder
Bilder kan beställas genom fotografen Thierry Martinez, telefon  00 33 60 7093 892 eller på
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team website www.assaabloyracingteam.com, i Press Room – Pictures

För ytterligare information vänligen kontakta:
Anna Bernsten, Vice President Corporate Communications ASSA ABLOY, telefon 070-559 85 41
Elisabeth Rehn telefon +358-40-5149369


