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ASSA ABLOY door Forbes erkend als één van ‘s werelds meest
innovatieve ondernemingen
Eens te meer werd ASSA ABLOY opgenomen in de lijst ‘Forbes’ World’s
Most Innovative Companies’. De ranglijst voor 2018 plaatst de
onderneming bij één van de 1OO toonaangevende bedrijven ter wereld.
“Ik ben bijzonder trots dat we dergelijk succes hebben bereikt met onze
innovatie,” aldus Nico Delvaux, President en CEO of ASSA ABLOY. ”De
opname in de Forbes’ lijst is een duidelijk bewijs dat ons innovatie- en
technologiegedreven beleid zich loont.”
Dit is de vierde keer dat ASSA ABLOY behoort tot Forbes’ innovatie top
100 – denkend aan hoe de onderneming sedert 2007 haar investeringen
in innovatie en productontwikkeling sterk heeft verhoogd. Een
opmerkelijk doel voor producten die minder oud zijn dan drie jaar, is dat
ze minstens 25 procent van de totale omzet vertegenwoordigen. Dit
target werd gedurende zeven opeenvolgende jaren overschreden – in
2017 bedroeg het cijfer 28 procent.
De ranglijst weerspiegelt ook ASSA ABLOY’s toegenomen inspanningen
op vlak van innovatie, om zo te beantwoorden aan de vereisten die de
digitale en mobiele maatschappij stelt aan intelligente, geconnecteerde
en onderling verbonden deurautomatisatie-oplossingen.
Voor meer informatie, contacteer:
Nico Delvaux, President & CEO, tel. n°: +46 8 506 485 82
Carolina Dybeck Happe, CFO & Executive Vice President, tel. n°: +46 8 506 485 72

About ASSA ABLOY
ASSA ABLOY is the global leader in door opening solutions, dedicated to satisfying
end-user needs for security, safety and convenience. Since its formation in 1994,
ASSA ABLOY has grown from a regional company into an international group with
about 47,500 employees, operations in more than 70 countries and sales of SEK 76
billion. In the fast-growing electromechanical security segment, the Group has a
leading position in areas such as access control, identification technology, entrance
automation and hotel security.

