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ASSA ABLOY etablerar joint venture i Nordamerika med UDP

• United Door Products, UDP, en enhet inom United Dominion Industries, är en betydande

tillverkare av säkerhetsdörrar som ofta säljs tillsammans med Yales dörrprodukter

• UDPs omsättning uppgår till 180 MUSD och bolaget visar god lönsamhet

• Joint venture med en omsättning om 350 MUSD skapas mellan UDP och ASSA ABLOYs

tillverkare av säkerhetsdörrar Curries och Graham

• ASSA ABLOY får ledningsansvaret och en ägarandel om 80% med option att förvärva

resterande aktier efter två år

• United Dominion Industries, UDI får en ägarandel om 20% samt 96 MUSD kontant

• Joint venture med kompletterande produktprogram och betydande produktionssynergier

• Vinsten per aktie kommer att påverkas positivt från start

Bakgrund

På den nordamerikanska marknaden marknadsförs lås, övriga låsprodukter och säkerhetsdörrar

till professionella kunder genom samma distributionskanaler. Distributören spelar en central

roll gentemot entreprenörer och slutanvändare när det gäller att tillhandahålla dörrpaket som

möter gällande säkerhetskrav och standards. ASSA ABLOY-gruppen har, sedan sitt inträde på

den amerikanska marknaden 1996, levererat ett komplett produktprogram av lås, låssystem och

beslag liksom säkerhetsdörrar till denna marknad.

Yale Security Group och CECO, United Door Products huvudenhet, har under många år sålt

sina respektive produkter till samma distributörer. Distributörerna kombinerar sedan dessa

produkter för att kunna erbjuda sina kunder effektiva paketlösningar. ASSA ABLOY

förvärvade Yale Security Group under 2000. Genom etablerandet av ett joint venture med UDP

får ASSA ABLOY möjlighet att erbjuda alla sina kunder ett starkt produktprogram med ett

brett och professionellt marknadsstöd.

Det finns dessutom betydande produktionssynergier mellan enheterna. Tillverkningen består till

lika stora delar av dörr- respektive ramtillverkning. UDP har utvecklat en imponerande

kostnadseffektivitet inom tillverkning av ståldörrar medan ASSA ABLOYs säkerhetsdörr-

tillverkare Curries har utvecklat en lika stark position inom tillverkning av stålramar.
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United Door Products (UDP)

UDP är en av de ledande tillverkarna av säkerhetsdörrar för den kommersiella marknaden i

USA och Kanada med 1500 anställda. Huvudenheterna är CECO, Dominion Building Products

och Fleming med sju tillverkningsenheter i USA, Kanada och Mexiko. Dessutom har UDP en

ledande position inom lås för fängelsedörrar genom Trussbilt i Södra Dakota.

Pro forma effekter

UDI får en ägarandel på 20% samt 96 MUSD kontant i det nya skuldfria bolaget. ASSA

ABLOY får ledningsansvaret och en ägarandel på 80% samt rätten att förvärva de återstående

aktierna efter två år till ett vinstrelaterat pris. Endast en mindre goodwillpost uppstår och

vinsten per aktie kommer att påverkas positivt från start.

Försäljningen av säkerhetsdörrar uppvisar sedan många år en stabil utveckling med endast

begränsad konjunkturkänslighet. ASSA ABLOYs verksamhet i Nordamerika inklusive

säkerhetsdörrar har utvecklats väl under första kvartalet 2001.

Det föreslagna joint venture förutsätter nödvändiga myndighetstillstånd.
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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.


