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Ahlström Capital osallistuu rahoitusjärjestelyyn Ahlstromin myydessä 
Paulínian tehtaan Brasiliassa Suomiselle 
 
Ahlstrom Oyj ja Suominen Oyj ovat sopineet Ahlstromin entiseen Home and Personal  
-liiketoimintaan kuuluneen Paulínian tehtaan myymisestä Suomiselle. Velaton kauppahinta 
on 17,5 miljoonaa euroa. Ahlström Capital osallistuu kaupan rahoitusjärjestelyyn, minkä 
myötä sillä on mahdollisuus nousta Suomisen suurimmaksi osakkeenomistajaksi. 
 
Suominen osti Ahlstromin Home and Personal -liiketoiminnan marraskuussa 2011, mutta Brasilian 
yksikön eli Ahlstrom Fabricacão de Não-Tecidos Ltda:n osakkeiden myyminen Suomiselle 
viivästyi viranomaislupien myöhästymisen ja sitä seuranneiden uudelleenneuvotteluiden vuoksi. 
Suominen ja Ahlstrom ovat tänään sopineet Paulínian tehdasta operoivan yhtiön osakkeiden 
myymisestä Suomiselle. 
 
Suominen rahoittaa järjestelyn laskemalla liikkeelle osakkeisiinsa vaihdettavan 17,5 miljoonan 
euron hybridilainan. Samassa yhteydessä Ahlstrom on sitoutunut merkitsemään mahdollisesti 
myymättä jäävän osuuden vaihdettavasta hybridilainasta. Osana rahoitusjärjestelyä Ahlström 
Capital on sitoutunut ostamaan Ahlstromin merkitsemät lainaosuudet samalla nimellisarvolla 9,5 
kuukauden kuluessa järjestelyn toteutumisesta. 
 
Korvauksena tästä sitoumuksesta Ahlström Capital ja Ahlstrom ovat sopineet, että Ahlström 
Capitalilla on oikeus ostaa Ahlstromin omistamat Suominen Oyj:n osakkeet 0,50 euron hintaan 
osakkeelta 10 kuukauden kuluessa järjestelyn toteutumisesta.  Ahlstrom on Suomisen suurin 
osakkeenomistaja ja omistaa yhteensä 66 666 666 Suomisen osaketta, eli 26,89 prosenttia 
Suomisen osakkeista.  
 
”Brasilian järjestelyn loppuun saattaminen on sekä Ahlstromin että Suomisen kannalta 
myönteistä, ja olemme tyytyväisiä voidessamme olla mukana tässä rahoitusjärjestelyssä. 
Paulínian tehtaan siirtyminen Suomiselle mahdollistaa yhtiölle luontevan suunnan laajentua Etelä-
Amerikan markkinoille. Uskomme Suomisen kasvuhakuiseen strategiaan ja pidämme 
mielenkiintoisena mahdollisuutena sitä, että Ahlström Capitalilla on mahdollisuus tulla 
rahoitusjärjestelyn yhteydessä annettujen sitoumusten myötä merkittäväksi omistajaksi 
Suomisessa”, toteaa Panu Routila, Ahlström Capital Oy:n toimitusjohtaja.  
 
Ahlstromin ja Suomisen sopiman kaupan toteutuminen edellyttää, että Suomisen 30.1.2014 
pidettävä ylimääräinen yhtiökokous hyväksyy Suomisen hallitukselle annettavat valtuudet päättää 
Suomisen yhtiökokouskutsun mukaisista asioista.  
 
Ahlström Capital tiedotti elokuussa 2013, että Ahlströmin suku keskittää omistustensa hoitamista 
Ahlström Capitalille. Kun tämä suvun yritysomaisuuden hoitamiseen liittyvä järjestely saadaan 
päätökseen, Ahlström Capitalista tulee merkittävä osakkeenomistaja Ahlstrom Oyj:ssä.  
 
Lisätietoja: 
Panu Routila, toimitusjohtaja, Ahlström Capital Oy, puh. 040 503 6757 
 
 
Ahlström Capital on yksityinen pääomasijoitusyhtiö, joka tuottaa osakkeenomistajilleen lisäarvoa 
sijoittamalla teollisiin yrityksiin, kiinteistöihin sekä ympäristöteknologian kasvuyrityksiin. Yhtiö 
kuuluu Suomen suurimpiin pääomasijoittajiin, ja sen portfolioyhtiöiden yhteenlaskettu liikevaihto 
ylittää miljardi euroa. 
 


