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Nyemission i ASSA ABLOY

ASSA ABLOY genomför nyemission 1:25

ASSA ABLOYs styrelse har beslutat om villkoren för den tidigare aviserade nyemissionen med
företrädesrätt för bolagets aktieägare. Nyemissionen skall godkännas av ordinarie bolagsstämma
den 3 maj 2000.

De nya aktierna emitteras till en teckningskurs om 120 SEK per aktie. Tjugofem gamla aktier av
serie A berättigar till teckning av en ny aktie av serie A och tjugofem gamla aktier av serie B
berättigar till teckning av en ny aktie av serie B.

Emissionen inbringar cirka 1,5 miljarder SEK. Kapitaltillskottet skall användas för finansiering
av förvärvet av Williams Plc:s låsdivision (Yale Intruder Security). Huvudägarna, Metra Oy Ab,
Investment AB Latour, SÄKI AB och Melker Schörling med bolag, som tillsammans
representerar 35% av bolagets aktier, har förklarat att de kommer att teckna sina andelar i
nyemissionen.

Tidplanen har fastställts enligt följande:

3 maj Ordinarie bolagsstämma tar ställning till styrelsens beslut om
nyemission.

4 maj Aktien handlas exklusive rätt till deltagande i nyemissionen
och rätt till kontantutdelning.

8 maj Avstämningsdag för deltagande i nyemissionen, d v s de
aktieägare som är registrerade som aktieägare i ASSA
ABLOYs aktiebok denna dag kommer att erhålla
teckningsrätter för deltagande i nyemissionen.

Från och med den 15 maj Handel med teckningsrätter.
till och med den 30 maj

Från och med den 15 maj Anmälnings- och likvidperiod.
till och med den 5 juni

ASSA ABLOYs styrelse föreslår bemyndigande avseende nyemission

ASSA ABLOYs styrelse har beslutat föreslå ordinarie bolagsstämma den 3 maj 2000, att
bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
Bemyndigandet föreslås avse högst 19.765.032 aktier av serie B.



Anledningen till bemyndigandet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att
köpeskillingen för ASSA ABLOYs förvärv av Williams Plc:s låsdivision (Yale Intruder
Security) delvis skall erläggas genom nyemitterade aktier av serie B i ASSA ABLOY. Då
tidpunkten för förvärvets fullbordan, och således köpeskillingens erläggande, är beroende av
myndighetsbeslut är det nödvändigt för styrelsen att ha en flexibilitet avseende bland annat
tidpunkten för fullgörandet av emissionen.

                                    

Ytterligare information lämnas av
Martin Hamner, ekonomichef, tel: 08-506 485  79 alt. 070-607 85 79

.
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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 ca 13 000 anställda och

omsatte1999 10 277 miljoner kronor.


