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Elisabeth Rehn gudmor för ASSA ABLOYs Volvo Ocean Race-båt

Förra finska presidentkandidaten och försvarsministern Elisabeth Rehn har utsetts till gudmor

för ASSA ABLOYs båt i Volvo Ocean Race. Rehn kommer att döpa båten i London i mitten av

maj och kommer dessutom att fungera som ambassadör för ASSA ABLOY Racing Team. Detta

tillkännages vid Elisabeth Rehns besök på ASSA ABLOYs finska bolag Abloy idag.

– ASSA ABLOYs satsning handlar om att göra folk över hela världen delaktiga och att visa på

att man genom att lyfta fram faktorer som etik, realism och framsynthet kan skapa resultat -

både ekonomiska och mänskliga, säger Elisabeth Rehn.

Elisabeth Rehn kommer att hålla i en presentation som riktar sig till Abloys anställda där hon

kommer att tala om sina erfarenheter som FN-sändebud i världen och om de utmaningar hon

mött framförallt under tiden som sändebud på Balkan. Presentationen är den första i en serie,

och syftar till att informera de anställda om ASSA ABLOYs deltagande i Volvo Ocean Race.

Valet av Elisabeth Rehn grundas i att hon med sin mycket speciella bakgrund som

försvarsminister, företagare och biträdande generalsekreterare för FN personifierar de värden

som ASSA ABLOY står för; mod, vision, realism och etik.

– Elisabeth Rehn har på många sätt uppvisat ett föredömligt ledarskap. Att hon precis som

ASSA ABLOY verkar internationellt och känner sig lika hemma i alla delar av världen samt

har finländsk bakgrund gör henne idealisk som gudmor för vår världsomseglingsbåt, säger Carl-

Henric Svanberg, VD och koncernchef för ASSA ABLOY.

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

För ytterligare information vänligen kontakta:

Elisabeth Rehn, telefon +358-405 149 369

Carl-Henric Svanberg, VD och koncernchef ASSA ABLOY, telefon 070-510 05 51
Anna Bernsten, Vice President Corporate Communications ASSA ABLOY, telefon 070-559 85 41


