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Ahlström Capital tekee yhdessä Ahlström Collective Impactin kanssa
merkittävän investoinnin UNICEFin maailmanlaajuiseen koulutusohjelmaan

Ahlström Collective Impact on Ahlström-verkostoon kuuluvien yritysten ja säätiöiden välinen
yhteiskuntavastuuhanke. Kesäkuussa 2021 tämä ainutlaatuinen yhteistyöhanke vahvistui
entisestään, kun Ahlström Capitalin portfolioyhtiöt Suominen ja Enics sekä Walter Ahlströmin
säätiö tulivat osaksi Ahlström Collective Impact -verkostoa. Vuonna 2021 Ahlström Collective
Impact on onnistunut yli kaksinkertaistamaan tekemänsä investoinnin ja tukee nyt UNICEFin
maailmanlaajuista koulutusohjelmaa 600 000 eurolla.
Eva Ahlströmin säätiön vuonna 2020 käynnistämä Ahlström Collective Impact on uudentyyppinen ja
ainutlaatuinen yhteistyömalli Ahlström-verkostoon kuuluvien yritysten ja säätiöiden välillä. Ahlström
Collective Impactiin kuuluvat Ahlström Capital, Ahlstrom-Munksjö, Destia, Enics, Glaston, Suominen,
Antti Ahlström Perilliset, Eva Ahlströmin säätiö ja Walter Ahlströmin säätiö ja se toimii yhteistyössä
Suomen UNICEFin kanssa.
Ahlström

Collective Impact tähtää strategisiin

investointeihin, jotka

tukevat valikoitujen

Yhdistyneiden kansakuntien kestävän kehityksen tavoitteiden (SDG) toteutumista. Tukeakseen
hyvään koulutukseen tähtäävää tavoitetta (SDG numero 4), Ahlström Collective Impact on päättänyt
ohjata 600 000 euron investointinsa – josta Ahlström Capitalin osuus on 100 000 euroa – UNICEFin
maailmanlaajuiseen koulutusohjelmaan.
“Perheomisteisena sijoitusyhtiönä Ahlström Capitalin fokus on kestävässä arvonluonnissa. Olemme
sitoutuneet tekemään maailmasta paremman paikan tuleville sukupolville. Kun yhdistämme
voimamme portfolioyhtiöidemme, Ahlström-säätiöiden ja Suomen UNICEFin kanssa, voimme saada
aikaan todellisen muutoksen”, toteaa Ahlström Capitalin toimitusjohtaja Lasse Heinonen.

Ahlström Capital Oy, Eteläesplanadi 14, P.O. Box 169, 00131 Helsinki, Tel. +358 10 888 18,
www.ahlstromcapital.com

Vuonna 2020 Ahlström Collective Impact keskittyi lasten COVID-19-kriisiavun tukemiseen. Vuonna
2021 Ahlström Collective Impactin fokuksessa on COVID-19-pandemian aiheuttama oppimiskriisi.
Pandemia on vaikeuttanut pääsyä laadukkaan opetuksen pariin ja siten lisännyt eriarvoisuutta.
”Lasten koulutuksen turvaaminen on ensiarvoisen tärkeää, jotta voimme turvata heidän
tulevaisuutensa. Tässä UNICEFin maailmanlaajuinen koulutusohjelma on keskeisessä roolissa”,
sanoo Camilla Sågbom, Ahlström Capitalin viestintä- ja vastuullisuusjohtaja.
Oppimiskriisin ratkaisemiseksi UNICEF pyrkii varmistamaan, että jokainen opiskelija saa lukemisen
ja matematiikan vahvat perustaidot, jotka ovat kaiken oppimisen perusta koko lapsuuden ajan ja sen
jälkeen. Keskittyminen kaikista syrjäytyneimpiin lapsiin matalan ja keskitulon maissa on ratkaisevan
tärkeää edistettäessä kestävän kehityksen tavoitetta 4.
”Yksityisellä sektorilla on merkittävä rooli YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden toteuttamisessa ja
uusien yhteistyömahdollisuuksien luomisessa. Uskomme, että menestyvät yritykset ja vakaat
yhteiskunnat ovat toisistaan riippuvaisia, ja tukeakseen tätä näkemystä päättivät Ahlströmin suvun
jäsenet osallistua ja lahjoittaa yritysten investointia vastaavan summan vuodelle 2021”, kommentoi
Maria Ahlström-Bondestam, Eva Ahlströmin säätiön perustajajäsen ja puheenjohtaja.

Lue lisää Ahlström Collective Impactista täällä:
https://ahlstromcollectiveimpact.com/
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Ahlström Capital on yksi Suomen suurimmista sijoitusyhtiöistä, jolla on jo 170-vuotinen
toimintahistoria.
Olemme
perheomisteinen
sijoitusyhtiö,
joka
luo
pitkäaikaista
omistajaarvoa sijoittamalla listattuihin ja listaamattomiin yhtiöihin, metsiin sekä kiinteistöihin. Vuonna
2020 Ahlström Capitalin portfolioyhtiöiden liikevaihto oli noin 4,5 miljardia euroa ja se työllisti
noin 14 600 ihmistä 30 maassa. Tällä hetkellä Ahlström Capitalin portfolioon kuuluvat
merkittävät sijoitukset listatuissa yhtiöissä Detection Technology Oyj:ssä, Glaston Oyj:ssa
ja Suominen Oyj:ssä. Portfolioon kuuluvat lisäksi Destia Group Oyj, Enics AG, Ahlström
Invest
B.V.
(jolla
merkittävä
omistus
Ahlstrom-Munksjössä)
ja
sijoitus
AC
Cleantech
Growth Fund I -rahastoon. Portfolioomme kuuluu myös huomattavia kiinteistö- ja metsäomistuksia.
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