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BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1998

• Omsättningen ökade 23% till 8 582 MSEK (6 968)
• Resultat före skatt ökade med 39% till 748 MSEK (537)
• Vinsten per aktie ökade med 43% till 7,28
• Kassaflöde före skatt uppgick till 1 023 MSEK(841)
• Omsättningstillväxten för jämförbara enheter var 6% (8)
• Förvärv av Lockwood, Australiens ledande låstillverkare

OMSÄTTNING OCH RESULTAT JANUARI-DECEMBER 1998

Omsättningen för perioden januari till och med december 1998 uppgick till 8 582
MSEK (6968), vilket motsvarar en ökning om 23%. Den organiska tillväxten för
jämförbara enheter och i lokal valuta uppgick till 6% (8). Förändrade valutakurser har
påverkat omsättningen med +197 MSEK.

Koncernens resultat före skatt ökade med 39% till 748 MSEK (537). Vid omräkning
av de utländska dotterbolagens resultat, har på grund av valutakurser, en positiv
resultatpåverkan på 11 MSEK uppstått. Samtliga enheter ökar resultatet. Vinsten per
aktie ökade med 43% till 7,28 SEK (5,09). Vinst per aktie har beräknats efter full
konvertering och med genomsnittligt antal aktier.

Operativt kassaflöde före skatt och företagsförvärv uppgick till 1 023 MSEK (841).
Vid omräkning av rörelsekapitalet i SEK har det redovisade kassaflödet påverkats
negativt med 66 MSEK främst till följd av kronförsvagningen vid slutet av året.

Den fortsatta benchmarkingprocessen, samordning och överföring av kunskaper
emellan enheterna, är drivkraften bakom ökande resultat och kassaflöde.

DOTTERBOLAGENS UTVECKLING

De finska enheterna ökade omsättningen med 8%. Tillväxten är god såväl i Finland
som på export. Den avstannade exporten till Ryssland påverkade tillväxten negativt
under hösten. Resultatet fortsätter att öka. Den nya fabriken för tillverkning av
dörrstängare har framgångsrikt tagits i drift. Produktionstakten uppgår nu till en halv
miljon enheter.



I Sverige kan en viss ökad byggaktivitet noteras. Totalt ökade försäljning under året
med 5% samtidigt som resultatet fortsätter att förbättras. För att ytterligare förstärka
organisationens slagkraft har en sammanslagning skett av de olika svenska
enheternas försäljningsorganisationer.

De norska enheterna noterar en tillväxt på 5%. Den framgångsrika fusionen fortsätter
att förbättra resultatet. Vidare har två låssmedsföretag avyttrats vilket påverkat
omsättningen med ca 40 MNOK. Den norska ekonomin tycks gå mot en svagare
period men en uppgradering av säkerhetsnivån förväntas bidra till fortsatt tillväxt.

Ruko i Danmark noterar en tillväxt på 3%. Rensat för vårens landsomfattande strejk
ligger tillväxten i linje med övriga nordiska länder. Ett nytt rostfritt beslagsprogram,
FUNXION, har introducerats med god tillväxtpotential för hela gruppen.

Tyska IKONs huvudsegment, institutioner och större kontor, visar svag tillväxt
sedan de många projekten i samband med återföreningen har avslutats och flytten av
huvudstaden till Berlin genomförts. Trots oförändrad omsättning nådde
nettomarginalen tioprocentsnivån, med förväntan om en fortsatt ökning.
Nyförvärvade Dörrenhaus verksamhet har genomgått en betydande effektivisering
med utrensning av olönsamma produkter.

FAB i Tjeckien har fortsatt att utvecklats väl, såväl vad gäller volym som resultat.
Den organiska ökningen uppgår till 11%. Behovet av säkrare lås ökar stadigt och
billåsdelen går särskilt bra med leveranser av lås till Skodas samtliga modeller.

De brittiska enheterna visar god tillväxt, 7%. Ett effektivare försäljningsarbete har
bidragit till en god resultatförbättring. Marknaden tycks nu mattas av en del, men
efterfrågan av låsprodukter för högre säkerhet fortsätter att visa god ökningstakt.

Integrationen av de franska enheterna går mycket bra och resultatet utvecklas
snabbare än förväntat. Redan under 1999 bör det ursprungliga målet om en förbättrad
nettomarginal på 2-3 % kunna uppnås med en klar potential för fortsatt ökning.
Volymen ökade 3% trots en begynnande avveckling av olönsamma och icke
låsrelaterade produkter. Under 1999 kommer ytterligare en volym om 25-30 MFFR
att rensas ut.

Den nordamerikanska verksamheten fortsätter att utvecklas väl. Den organiska
tillväxten uppgår till 9% med ökande marginaler i samtliga enheter. De senaste årens
omstruktureringsarbete har väsentligt reducerat kapitalbindning och ledtider och
resultatet förväntas fortsätta att öka. Några tecken på avmattning har ännu inte
noterats.

Vingcard med dotterbolaget Elsafe ökade 8% trots att Asien mattats under andra
halvåret. Europa visar särskilt stark tillväxt. Efter de senaste årens avsevärda



volymtillväxt pågår i Vingcard ett rationaliseringsprojekt som förväntas ge
betydande resultattillskott.

Asienförsäljningen exklusive Vingcard har trots krisen ökat med 32%. Tillväxt
förväntas vara fortsatt god under kommande år.

VIKTIGA HÄNDELSER

Under 1999 har överenskommelse träffats om förvärv av 50% av aktierna i
Lockwood, Australiens klart ledande låstillverkare. Ett 50/50 joint venture under
ASSA ABLOYs ledning bildas med EMAIL, Lockwoods nuvarande ägare.
Lockwood omsätter ca 850 MSEK och har ett resultat före finansnetto på 7%.
Förbättringspotentialen bedöms uppgå till 4-5%.

Priset för 50% av bolagets nettotillgångar uppgår till 450 MSEK. ASSA ABLOYs
och Lockwoods säljorganisationer i Asien kommer att slås samman vilket skapar en
ledande position i regionen. Förvärvet kommer att genomföras den 1 april och
förväntas bidra till koncernens vinsttillväxt fr o m år 2000. ASSA ABLOY har option
att förvärva resterande del efter tre år baserat på bolagets egna kapital.

Under 1998 genomfördes ett antal viktiga förvärv. Integrationen av bolagen går enligt
plan. De förväntas visa god tillväxt och bidra till ASSA ABLOYs vinst per aktie
under 1999.

Genom köpet av Medeco kompletterades den nordamerikanska produktportföljen
med cylindrar från den främsta tillverkaren i USA. Medeco har en omfattande
installerad bas och andelen eftermarknadsförsäljning uppgår till över 70%.
Förvärvet av 49% av Scoville i Mexico ger tillgång till en intressant tillväxtmarknad
samt exportkanaler till Latinamerika.
Under hösten förvärvades Securitron, ledande tillverkare i USA av elektromagnetiska
lås. Bolaget har visat stark tillväxt under många år och förväntas kunna spela en
viktig roll för koncernen också i Europa.
Förvärv skedde även av Urbis i Rumänien. Urbis är dominerande på sin
hemmamarknad som visar ökande behov av säkerhetsprodukter.

UTDELNING, AKTIESPLIT OCH BOLAGSSTÄMMA

Styrelsen föreslår en utdelning på 2,50 (1,75) SEK per aktie för verksamhetsåret
1998. I syfte att öka likviditeten i ASSA ABLOY aktien föreslår styrelsen vidare en
aktiesplit motsvarande fyra till ett. Bolagsstämma hålls kl. 14.00 5 maj, 1999 i
Stockholm.



FÖRVÄNTNINGAR INFÖR 1999

Utvecklingsmöjligheterna för ASSA ABLOY är alltjämt betydande. Den starka
positionen, den säkerhetsdrivna tillväxten, potentialen för en fortsatt effektivisering
och branschens konsolidering skapar förutsättningar för en fortsatt god
vinstutveckling.

Stockholm, 9 februari 1999

Carl-Henric Svanberg
VD och koncernchef

Ytterligare information lämnas av
Carl-Henric Svanberg, VD och koncernchef, tel: 08-698 85 52 alt. 070-510 05 51, eller

Göran Jansson, ekonomi- och finansdirektör, tel: 08-698 85 72 alt. 070-748 85 72.

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

Tel: 08-698 85 70, Fax: 08-698 85 85
Besöksadress: Klarabergsviadukten 90

www. assaabloy.se

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

1998 omsatte gruppen 8 582 MSEK och sysselsatte omkring 10 000 personer.



FINANSIELL INFORMATION

RESULTATRÄKNINGAR
jan - dec jan – dec

MSEK 1998 1997

Omsättning 8 581,7 6 968,5
Kostnad för sålda varor -5 463,0 -4 496,6
Bruttoresultat 3 118,7 2 471,9
Administrationskostnader -2 017,4 -1 661,6
Resultat före goodwill avskrivningar 1 101,3 810,3
Goodwill avskrivningar -138,5 -103,0
Rörelseresultat 962,8 707,3
Finansnetto -227,8 -179,0
Resultatandel i intressebolag 13,4 8,3
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 748,4 536,6
Skatter -212,0 -182,7
Minoritetsandel -10,4 -1,7
Årets resultat 526,0 352,2

BALANSRÄKNINGAR
MSEK 31 dec 1998 31 dec 1997

Immateriella anläggningstillgångar 2 668,0 1 968,9
Materiella anläggningstillgångar 2 777,8 2 559,4
Finansiella anläggningstillgångar 647,8 418,9
Varulager 1 339,1 1 179,2
Kundfordringar 1 426,8 1 261,3
Övriga ej räntebärande omsättningstillgångar 221,5 178,4
Likvida medel 137,8 125,9

Summa tillgångar 9 218,8 7 692,0

Eget kapital 2 715,2 2 317,1
Minoritetsinteressen 32,1 24,1
Räntebärande avsättningar 637,1 555,5
Räntebärande långfristiga skulder 3 608,7 2 923,5
Övriga ej räntebärande långfristiga skulder 491,4 421,5
Räntebärande kortfristiga skulder 132,5 88,7
Övriga ej räntebärande kortfristiga skulder 1 601,8 1 361,6

Summa eget kapital och skulder 9 218,8 7 692,0



OMSÄTTNING PER MARKNAD
jan – dec jan - dec 1)

1998 1997 %

Sverige, ASSA / Abloy / FAS / FIX / SOLID MSEK 891 847 +5

Finland, Abloy MFIM 545 505 +8

Norge, TrioVing / Låsgruppen / Grorud MNOK 486 490 +5

Danmark, Ruko MDKK 254 248 +3

Tyskland, IKON MDEM 129 121 -1

Frankrike, Vachette, JPM, övriga MFRF 1 114 642 +3

Storbritannien, ASSA / Abloy / Grorud MGBP 20,1 18,9 +7

Tjeckien, FAB MCZK 752 298 +11

USA, Arrow / ASSA / Abloy / ESSEX MUSD 366 315 +9

Hotell lås, VingCard MNOK 902 734 +8

Total MSEK 8 582 6 968 +6
1) Avser jämförbara enheter

NYCKELTAL
jan – dec jan - dec

1998 1997

Kassaflöde före skatt, MSEK 1 023 841
Rörelsemarginal före goodwillavskrivningar, % 12,8 11,6
Rörelsemarginal efter goodwillavskrivningar, % 11,2 10,1
Vinstmarginal (resultat före skatt), % 8,7 7,7
Nettoinvesteringar, MSEK 335 274
Eget kapital, MSEK 2 715 2317
Nettoskuldsättning, MSEK 4 237 3 442
Sysselsatt kapital, MSEK 7 126 5 909
Soliditet, % 29,8 30,4
Räntetäckningsgrad 4,2 3,8
Nettoskuldsättning / eget kapital 1,56 1,49
Avkastning på sysselsatt kapital före goodwill
avskrivningar, % 25,9 24,6

Avkastning på sysselsatt kapital, % 15,1 15,2
Avkastning på eget kapital efter skatt, % 20,9 18,9
Vinst per aktie efter skatt och full
konvertering, SEK 7,28 5,09

Eget kapital per aktie, efter full
konvertering, SEK 41,15 35,82

Antal aktier, 1000-tal 71 076 70 732
Antal aktier efter full konvertering, 1000-tal 73 862 73 862
Medelantal anställda 10 545 8 088




