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ASSA ABLOY förvärvar amerikanska Amarr 
 

ASSA ABLOY har tecknat avtal om förvärv av Amarr, den tredje största aktören på den 

Nordamerikanska marknaden för takskjutportar, med en mycket stark och attraktiv 

marknadsposition. 

 

"Amarr är ytterligare en viktig byggsten för ASSA ABLOY koncernen i att bygga ett globalt 

ledarskap inom entréautomatik. Jag välkomnar Amarr och dess medarbetare till 

koncernen, vilket utgör basen för ytterligare expansion på den nordamerikanska 

marknaden. Sedan 2008 har vi snabbt expanderat Entrance Systems divisionen från 3 

miljarder SEK i omsättning till mer än 14 miljarder SEK”, säger Johan Molin, VD och 

koncernchef i ASSA ABLOY. 

 

"Amarrs storlek, produkterbjudande och marknadsposition ger en stark bas i Nordamerika 

inom takskjutportar. Med Amarr ombord är vi välpositionerade att genomföra samma 

snabba expansion i Nordamerika som vi har gjort i Europa de senaste åren”, säger Juan 

Vargues, Executive Vice President i ASSA ABLOY och chef för division Entrance Systems. 

 

Bolaget grundades 1951 och är baserat i Winston-Salem, North Carolina med verksamhet i 

USA, Kanada och Mexiko. Bolaget har 1 200 anställda.  

 

Försäljningen 2014 förväntas uppgå till 2 100 MSEK (330 MUSD) och förvärvet kommer att 

bidra positivt till vinst per aktie från start.  

 

Förvärvet kräver godkännande av berörda myndigheter och förväntas slutföras under 

fjärde kvartalet 2013.  

 

 

Mer information 

Johan Molin, VD och koncernchef, tel: 08-506 485 42 

Carolina Dybeck Happe, Ekonomi- och finansdirektör, tel: 08-506 485 72 

 

  



 

 

 

 

 

 
Om ASSA ABLOY 
ASSA ABLOY är världsledande inom lås- och dörrlösningar som uppfyller slutanvändarnas krav på 
trygghet, säkerhet och användarvänlighet. Sedan ASSA ABLOY bildades 1994 har koncernen 
utvecklats från ett regionalt bolag till en internationell koncern med cirka 43 000 medarbetare, 

verksamhet i mer än 70 länder och en omsättning på cirka 47 miljarder SEK. ASSA ABLOY erbjuder 
ett mer komplett produktutbud för lås- och dörrlösningar än något annat företag på marknaden. I 
det snabbväxande området för elektromekaniska säkerhetslösningar har koncernen en ledande 

ställning inom till exempel passerkontroll, identifiering, entréautomatik och hotellsäkerhet. 

 


