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ASSA ABLOY ökar sitt innehav i schweiziska KESO AG

• KESO är en ledande schweizisk cylindertillverkare med ett starkt internationellt
varumärke

• Företaget har en omsättning om 50 MCHF varav hälften på export
• KESO unika cylinderkoncept förstärker ASSA ABLOYs produktportfölj
• ASSA ABLOY ökar sitt innehav från 35 till 65 procent
• Resterande aktier förvärvas vid utgången av 2003

KESO är en ledande schweizisk tillverkare av mekaniska och elektroniska
högsäkerhetscylindrar till dörrar och industriella applikationer. Bolaget har ett högt
internationellt anseende för sin teknologi och kvalitet. Av KESOs omsättning om 50
MCHF går drygt hälften på export med Tyskland som den viktigaste marknaden.

Ernst Keller, ägare och VD i KESO, grundade bolaget 1963. Han är uppfinnare till
företagets cylinderteknologi, flat key-konceptet. Denna tekniskt avancerade cylinder
ger med sin utformning unika möjligheter för huvudnyckelsystem. Ernst Keller
kommer att stanna kvar som VD i KESO fram till 2003 för att stödja integrationen
med ASSA ABLOY.

KESOs huvudkontor och huvudsakliga produktionsenhet finns i Richterswil, i
närheten av Zürich. Bolaget har försäljningskontor i Tyskland, Frankrike och
Österrike. Antalet anställda är 320.

ASSA ABLOY ökar sitt innehav från 35 till 65 procent i KESO AG och företaget kommer att
konsolideras så snart godkännande erhålles från berörda konkurrensmyndigheter. ASSA
ABLOY kommer att förvärva resterande aktier vid utgången av 2003. Detta innehav kommer
att påverka vinsten per aktie positivt från 2002.

                        

Ytterligare information lämnas av
Carl-Henric Svanberg, VD och koncernchef,  tel: 070-510 05 51
Göran Jansson, Ekonomi- och finansdirektör, tel: 070-698 85 72

ASSA ABLOY AB (publ)
Box 70340, 107 23 Stockholm

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


