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ASSA ABLOY FÖRVÄRVAR LOCKWOOD – AUSTRALIENS
KLART LEDANDE LÅSBOLAG

• ASSA ABLOY tar ledning i Australien och Asien och förstärker ställning som världens
ledande låskoncern

• ASSA ABLOYs försäljning pro forma kommer att överskrida 10 miljarder kronor
• Lockwood är klart marknadsledande i Australien och Nya Zeeland med mycket starka

varumärken
• Lockwoods försäljning uppgår till 850 MSEK med ett resultat före finansnetto på 7%
• Ett 50/50 joint venture under ASSA ABLOYs ledning formas med EMAIL,

Lockwoods ägare. ASSA ABLOY har en option att förvärva resterande del
• Priset för 50% av Lockwood uppgår till 450 MSEK

BAKGRUND

ASSA ABLOYs strategi baseras på förvärv av ledande låsbolag i mogna marknader
parallellt med organisk tillväxt i nya marknader.

“Australien är en intressant marknad och Lockwood är den klara marknadsledaren.
Dessutom öppnas stora möjligheter genom att våra säljorganisationer i Asien slås
samman. Skapandet av detta joint venture är ett logiskt och viktigt steg i fullföljandet av
vår strategi ”, säger Carl-Henric Svanberg, VD och koncernchef för ASSA ABLOY.

EMAIL, kommande joint venture partner och nuvarande ägare av Lockwood är ett
börsnoterat industrikonglomerat i Australien med en omsättning överstigande 10 miljarder
kronor.

“EMAIL har kommit till insikt om att bästa vägen till fortsatt framgång och ett ökat värde
av låsverksamheten är en sammanslagning med den globala ledaren. Trenden mot högre
säkerhet ökar behovet av sofistikerade produkter som utvecklas i internationell
konkurrens. Det är logiskt och nödvändigt för medelstora företag att gå samman eller ingå
allianser med någon av de få globala aktörerna. Vi är därför mycket nöjda med att ha
attraherat ASSA ABLOY som partner”, says Ralph Waters, VD för EMAIL Ltd.

Lockwood, med totalt 1000 anställda, har produktionsanläggningar i Melbourne
respektive Brisbane samt en tillverkningsenhet i Nya Zeeland. Företaget har sedan seklets



början utvecklat en klart marknadsledande position och har en imponerande installerad bas
av lås. Lockwood uppträder under två mycket starka varumärken. Lockwood används i
första hand i kommersiella och institutionella sammanhang medan varumärket Whitco
används i konsumentmarknaden. Företaget har vidare försäljningsbolag i Thailand,
Malaysia, Singapore och Indonesien.

Lockwood är aktivt inom alla delar av marknaden med ett brett produktprogram.
Produkter för konsumentmarknaden distribueras i första hand via detaljhandeln och
traditionella låssmeder, medan produkter för den kommersiella och institutionella
marknaden säljs genom distributörer och byggvarugrossister.

FRAMTIDSUTSIKTER FÖR VERKSAMHETEN

Ett omstruktureringsprogram har sedan tidigare startats på Lockwood. Detta kommer att
ytterligare förstärkas genom att Lockwood kommer att deltaga i den benchmarkingprocess
som pågår inom ASSA ABLOY. Det bedöms finnas en förbättringsmarginal på 4-5%.

Där finns dessutom uppenbara möjligheter till korsförsäljning. Lockwood kommer att
tillföra försäljningsorganisationen i Asien viktiga produkter. ASSA ABLOYs breda
produktsortiment med bl a högsäkerhetscylindrar, hänglås och olika elektromekaniska lås
kommer att avsevärt stärka Lockwoods produktprogram i Australien.

Genom en sammanslagning av ASSA ABLOYs och Lockwoods försäljnings-
organisationer i Asien skapas en klar ledare i regionen med en omsättning på 150 MSEK.
Den nya organisationen får försäljningsbolag i Singapore, Thailand, Malaysia, Indonesien
och Kina med kontor i Hong Kong, Beijing and Shanghai. Genom sammanslagningen
uppnås kritisk massa med en kostnadseffektiv organisation.

FINANSIELLA EFFEKTER

Lockwoods omsättning uppgår till 850 MSEK med ett resultat före finansnetto på 7%.
Priset för 50% av bolaget (skuldfritt) uppgår till 450 MSEK vilket motsvarar värdet på
bolagets tillgångar. ASSA ABLOY har option att förvärva resterande del efter tre år
baserat på bolagets egna kapital. Förvärvet förväntas täcka sina förvärvskostnader från det
första året och bidra till vinsten per aktie fr o m nästa år. Genomförandet kommer att ske
den 1 april.

___________
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

ASSA ABLOY-gruppen är världsledande tillverkare och leverantör av lås och tillhörande produkter, avsedda för
säkerhet, utrymning och bekvämlighet. Gruppen förväntas att omsätta över 8,5 miljarder SEK och sysselsätter omkring

10 000 personer.


