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Pressinbjudan

Volvo Ocean Race:

ASSA ABLOY-båten döps i London den 13 maj

ASSA ABLOY bjuder in till dopet av sin första nybyggda kappseglingsbåt. Båten, som ska
delta i jordenruntkappseglingen Volvo Ocean Race, kommer att döpas på kvällen den 13 maj
vid “St Catherine’s dock” i London.

- Geografiskt matchar tävlingen oss perfekt, då den kommer att passera alla
våra största marknader och därmed sätter takten för vårt interna integrations-projekt, säger
låsföretagets VD Carl-Henric Svanberg.

Båtens gudmor Elisabeth Rehn kommer att ge båten dess namn samt deltaga vid pressmötet.
Elisabeth Rehn, tidigare presidentkandidat och försvarsminister i Finland samt för närvarande
FN:s biträdande generalsekreterare, personifierar de värden som ASSA ABLOY står för: mod,
vision, etik och realism.

ASSA ABLOY har låtit bygga två tävlingsbåtar till Volvo Ocean Race för att optimera segel-
och farttesterna i Sverige under våren och sommaren. Volvo Ocean Race räknas som
världens längsta och tuffaste havskappsegling. Startskottet för tävlingen går den 23 september
i år i Southampton. ASSA ABLOY-båtens skeppare, Roy Heiner, kommer också att deltaga i
pressmötet.

TID: Söndagen den 13 maj kl 19.00 lokal tid
PLATS: Trade Wind Yacht Club vid St Catherine’s dock, London
PROGRAM: Kl. 19.00 mat och dryck serveras

Kl. 19.30 pressmöte
Kl. 20.30 officiell dopceremoni

Vägbeskrivning:
Tunnelbana rekommenderas. Ta linjerna Green District eller Yellow Circle, gå av vid stationen
“Tower Hill”. Följ skyltarna mot St. Catherine’s dock.

Anmälan samt för ytterligare information, vänligen kontakta:
Ulrika Goossens, telefon 08 440 1235, 070 249 0741, ulrika_goossens@se.bm.com

Hemsida: www.assaabloy.com
ASSA ABLOY Racing Team: www.assaabloyracingteam.com

ASSA ABLOY-gruppen är världsledande tillverkare och leverantör av lås och tillhörande
produkter, avsedda för säkerhet, utrymning och bekvämlighet. 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.


