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Ostotarjous lyhyesti

Lasse Heinonen, toimitusjohtaja
Ahlström Capital
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Tänään julkistettavat asiat

• Järjestely, joka mahdollistaa Ahlstrom-Munksjön menestyspotentiaalin saavuttamisen 
muuttuvassa ja kilpaillussa markkinassa

• Merkittävä sijoitus ja tuki yhtiön kehitykseen, sen perintöä ja juuria vaalien

• Houkutteleva tarjousvastike Ahlstrom-Munksjön osakkeenomistajille
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Julkinen ostotarjous lyhyesti

• Ahlström Capitalin (Ahlstrom Invest BV:n), Bain Capitalin, Viknum AB:n ja Belgrano Inversiones Oy:n 
muodostama konsortio on tehnyt julkisen ostotarjouksen kaikista  Ahlstrom-Munksjön osakkeista. 

• Ahlstrom-Munksjön osakkeenomistajille tarjotaan 18,10 euroa*) käteisenä jokaisesta Ahlstrom-Munksjö Oyj:n 
osakkeesta. Tarjousvastike sisältää preemion, joka on noin: 

• 24 prosenttia verrattuna 14,56 euroon, eli Ahlstrom-Munksjön osakkeen päätöskurssiin Nasdaq Helsingissä 
23.9.2020, eli viimeisenä ostotarjouksen julkistamista välittömästi edeltävänä kaupankäyntipäivänä

• 37 prosenttia verrattuna 13,20 euroon, eli Ahlstrom-Munksjön osakkeen päätöskurssiin Nasdaq Helsingissä 
31.7.2020, eli viimeisenä kaupankäyntipäivänä ennen kuin Konsortio teki ei-sitovan tarjouksen

• 41 prosenttia verrattuna 12,87 euroon, eli Ahlstrom-Munksjön osakkeen 12 kk kaupankäyntimäärillä 
painotettuun keskihintaan Nasdaq Helsingissä välittömästi ennen ostotarjouksen julkistamista 

• Ostotarjouksen mukaisen tarjousajan odotetaan alkavan arviolta 26.10.2020 ja päättyvän arviolta 4.1.2021

• Ostotarjouksen toteuttaminen on ehdollinen tiettyjen tavanomaisten edellytysten täyttymiselle

• Ostotarjouksen ja yhtiön pörssistä poistamisen odotetaan saatettavan loppuun Q2 2021 aikana
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*) Mikäli Ahlstrom-Munksjö jakaa osinkoa tai muita varoja osakkeenomistajilleen, mukaan lukien mahdollinen kolmas ja neljäs maksuerä, jotka perustuvat Ahlstrom-Munksjön
25.3.2020 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen päättämään osingonjakoon ja jotka ovat maksettavissa lokakuussa 2020 ja tammikuussa 2021, tarjousvastiketta alennetaan 
vastaavasti euro-eurosta-perusteisesti.



Kunnianhimoinen suunnitelma Ahlstrom-Munksjön tulevaisuuden 
menestyspotentiaalin saavuttamiseksi

• Yksityistäminen yhdessä maailmanluokan kumppanin, Bain Capitalin kanssa

• Julkinen ostotarjous kaikista Ahlstrom-Munksjön osakkeista

• Bain Capitalin, Ahlström Capitalin (Ahlstrom Invest BV:n) ja sijoitusyhtiöiden Viknum ja Belgrano Inversiones
muodostama konsortio  

• Ahlströmin suvun omistus selkiytyy ja kanavoituu Ahlstrom Invest BV:n kautta

• Systemaattisen arvonluontiohjelman läpivienti yhdessä sovitun muutos suunnitelman mukaisesti noin 
viiden seuraavan vuoden aikana

• Operatiivisen ja kaupallisen huippuosaamisen aloitteita

• Portfolion kehittämistä, kasvuinvestointeja ja yrityskauppoja

• Ahlströmin suvulla on halu jatkaa omistajana myös pitkällä aikavälillä
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Konsortio
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Konsortion jäsenet
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Bain Capital

Ahlström 
Capital

Viknum, 
Belgrano

Inversiones

• Ahlströmin suvun sijoitusyhtiö ja Ahlstrom-Munksjön suurin omistaja

• Strategiana portfolioyhtiöiden aktiivinen kehittäminen

• Maailmanluokan sijoitusyhtiö, jolla on kokemusta monilta aloilta, mukaan 
lukien kuitupohjaisista materiaaleista

• Pitkä kokemus menestyksekkäistä kumppanuuksista perheomisteisten 
yhtiöiden kanssa

• Viknum on sijoitusyhtiö ja merkittävä Ahlstrom-Munksjön 
osakkeenomistaja, jonka omistavat Alexander ja Albert Ehrnrooth 
Nidocon ja Virala Groupin kautta

• Belgrano Inversiones on Alexander Ehrnroothin omistama sijoitusyhtiö
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Toteutumisen jälkeen

Ahlström Capital Viknum Bain Capital

Nykyinen omistusrakenne

Ahström Capital Viknum Varma Ilmarinen A:n suku & Muut

Viknum
12,15 %

Muut osakkeenomistajat

Suunniteltu Ahlstrom-Munksjön omistuksen muutos

Ahlström Capital (Ahlström Invest BV:n kautta), Viknum AB ja Belgrano Inversiones Oy, Keskinäinen 
työeläkevakuutusyhtiö Varma ja Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, jotka edustavat yhteensä noin 35 
prosenttia Ahlstrom-Munksjön kaikista osakkeista, ovat eräin tavanomaisin ehdoin peruuttamattomasti sitoutuneet 
hyväksymään ostotarjouksen. Ahlstrom-Munksjön hallitus on yksimielisesti päättänyt suositella Ahlstrom-Munksjön 
osakkeenomistajille ostotarjouksen hyväksymistä. 

Ahlström Capital (Ahlström Invest) 
18,69 %

Bain Capital 
55 %

Ahlstrom Invest (Ahlström Capital + 
Ahlströmin suku) 35 %

Viknum
10 %

Varma 1,44 
%

Ahlströmin suvun 
osakeomistukset

Ilmarinen 2,72 %



Ahlström Capital – uskollinen teollisille juurilleen
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• Ahlström Capital on perheomisteinen sijoitusyhtiö, yksi Suomen suurimmista
• Sijoitukset keskittyvät pörssilistattuihin ja listaamattomiin teollisuusyhtiöihin, kiinteistöihin ja metsään

• Portfolion pörssiyhtiöt ovat tällä hetkellä Ahlstrom-Munksjö, Suominen, Detection Technology ja Glaston. 
Kokonaan omistettuja listaamattomia portfolioyhtiöitä ovat Destia ja Enics.

• Hallinnoitavat varat ~1 miljardi euroa

• Vuonna 2019 portfolioyhtiöiden yhteenlaskettu liikevaihto oli noin 5 miljardia euroa ja ne työllistivät noin 
15 500 henkeä 29 maassa 

• Ahlstrom-Munksjön suurin osakkeenomistaja, jolla on yhtiön kanssa miltei 170-vuotinen yhteinen historia

• Ahlströmin suku, Ahlström Capitalin kautta, varmistaa jatkuvuuden ja aikoo pysyä merkittävänä, pitkän aikavälin 
osakkeenomistajana

• Antti Ahlström Perilliset Oy, Ahlströmin suvun omistama holding-yhtiö ja Ahlström Capitalin suurin 
osakkeenomistaja, sekä valitut perheen edustajat ovat olleet mukana valmistelutyössä ja tukevat 
suunnitelmaa.

• Osana suunniteltua järjestelyä Ahlström Capital aikoo yhdistää Ahlströmin suvun suorat 
omistukset Ahlstrom-Munksjössä sisäisen uudelleenjärjestäytymisen kautta



Kumppanimme Bain Capital

Ivano Sessa, Managing Director, Co-Head of European Industrials
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We believe that our people and the shared values we’ve espoused since our founding remain the core of our competitive 

advantage. This has empowered us to deliver a lasting impact to a diverse group of investors including pensions, 

endowments, foundations and individuals.

Our culture has also emphasized strong alignment with the interests of our partners and we have significant experience in   

partnering with families and founders. This starts with remaining 100 percent employee-owned and putting our own 

capital at risk alongside our investors. Bain Capital professionals are, in the aggregate, the largest investors in our funds.

Bain Capital has a strong track record creating value in the specialty fiber-based materials industry. For example with 

Fedrigoni, where we enabled strategic growth, acquired businesses via M&A and created operational efficiency

Bain Capital - Our History and Approach

Founded in 1984 as a Boston-

based private equity firm, we 

pioneered a consulting-based 

approach to private equity 

investing, partnering closely with 

management teams to offer the 

insights that challenge 

conventional thinking, build great 

businesses and improve 

operations.

Today, we have over 1,200 

employees, including more than 

500 investment professionals, all 

striving to create value through 

private equity, public equity, fixed 

income and credit and venture 

capital investments across multiple 

sectors, industries, and 

geographies.

//

//

//



Ahlstrom-Munksjö
Toimitusjohtaja Hans Sohlström



Maailman johtava kestävän kehityksen mukaisten kuitupohjaisten 

ratkaisujen tarjoaja
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• Kuidut ovat toimintamme ytimessä ja tuotteidemme ja 

ratkaisujemme yhteinen nimittäjä. 

• Luonnonkuitujen osuus kuitujen kokonaiskäytöstämme on 95 

prosenttia.

• Tarjoamme räätälöityjä kuitupohjaisia erikoismateriaaleja

• Arvolupauksemme perustuu innovointiin, laatuun ja palveluun 

• Tarjontamme edistää kestävän kehityksen mukaista arkea

Perustiedot

• Maailmanlaajuinen myyntikonttorien verkosto sekä 45 tuotanto- ja 

jalostuslaitosta 14 maassa

• Noin 8 000 työntekijää, 48 kansallisuutta

• Yli 7 000 asiakasta yli 100 maassa 

• Liikevaihto vuonna 2019 noin 3 miljardia euroa 

• Osake on listattu Nasdaq Helsingissä ja Tukholmassa 

• Pääkonttori Helsingissä

Vahvuudet

• Johtava asema valituissa segmenteissä

• Toiminta kasvavilla markkinoilla

• Tasapainoinen maantieteellinen jakauma ja laaja

tuotevalikoima

• Kestävän kehityksen mukaiset ja innovatiiviset ratkaisut

asiakkaille

Kuluttajatuotteet

Terveydenhuolto

& biotieteet
Teollisuus

Kuljetus

Talonrakentaminen & 

kalusteet

Eurooppa

Aasia

Etelä-

Amerikka

Pohjois-

Amerikka

Muu maailma

Tuotantolaitokset



Paikallinen vastuu Tehokkuus ja

ketteryys

Asiakasarvo Kannattava

kasvu

KULMAKIVET

Strategia

TALOUDELLISET 

TAVOITTEET

• Käyttökate > 14 % yli 

suhdanteen

• Velkaantumisaste < 100 %

• Osinko: vakaa ja ajan myötä 

kasvava osinko, joka 

maksetaan neljästi vuodessa

FILTRATION &

PERFORMANCE

DECOR

ADVANCED

INDUSTRIAL

FOOD PACKAGING & 

TECHNICAL

MISSIO

Kestävän kehityksen mukaisia

ja innovatiivisia 

kuitupohjaisia ratkaisuja

VISIO

Maailmanlaajuinen 

johtajuus valikoiduissa 

kasvusegmenteissä

ARVOT Sitoutuminen pitkällä aikavälillä |    Tiimityö |    Halu innovoida ja parantaa
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Strateginen muutos etenee

Ahlstrom ja Munksjö keskittyivät

erillisinä yhtiöinä

kannattavuuden parantamiseen

ja velkaantumisen

vähentämiseen

Kasvupohjan luominen

Ahlstromin ja Munksjön

yhdistymisellä

Experan ja Caieiraksen ostot ja 

integroinnit

Strategiset kasvuinvestoinnit ja kustannuskilpailukyvyn parantaminen

Strategiset vaihtoehdot Decorille

Taidepaperi- ja 

lasikuitulujiteliiketoimintojen myynnit

Yritysostolla lisäkapasiteettia

suodattimien konvertointiin
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Munksjö 2015

1,1 mrd. euroa

94 milj. euroa

2 900 

Ahlstrom 2015

1,1 mrd. euroa

105 milj. euroa

3 300 

Expera 2017

616 milj. euroa

61 milj. euroa

1 870

Caieiras 2017

76 milj. euroa

12 milj. euroa

350 

Ahlstrom-Munksjö 2019

2,9 mrd. euroa

313 milj. euroa

8 100

Liikevaihto

Oik. käyttökate

Henkilöstö

Arvon luonnin

vauhdittaminen

- 2016 2017 2018 20202019 2021



Ahlstrom-Munksjö
Hallituksen puheenjohtaja Jaakko Eskola



Hallituksen näkemys ostotarjoukseen

• Ahlstrom-Munksjön hallitus on päätösvaltaisena ja eturistiriidattomien jäsentensä 

edustamana yksimielisesti päättänyt suositella Ahlstrom-Munksjön osakkeenomistajille 

Ostotarjouksen hyväksymistä.

• Ahlstrom-Munksjön on vastattava useisiin operatiivisiin ja strategisiin haasteisiin 

maailmanlaajuisesti. Liiketoiminnan dynamiikka ja teollisuusympäristö muuttuvat, ja 

teknologisen kehityksen vauhti kasvaa. Tätä taustaa vasten sekä ottaen huomioon 

osakkeenomistajilta tarvittavan panoksen, tarjous on sekä reilu että paras vaihtoehto 

Ahlstrom-Munksjön osakkeenomistajille

• Ahlstrom-Munksjön taloudellisen neuvonantajan UBS:sän fairness opinion -lausunnon 

mukaan tarjousvastike on Ahlstrom-Munksjön osakkeenomistajien näkökulmasta 

taloudellisessa mielessä kohtuullinen. 

• Hallituksen lausunto ostotarjouksesta julkistetaan ennen tarjousajan alkamista
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Taustaa ja perusteet kaupalle

Kari Kauniskangas, hallituksen puheenjohtaja
Ahlström Capital
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Aktiivinen omistajuus tuottamassa arvoa pitkällä aikavälillä
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Ahlström Capitalin omistajat ovat valtuuttaneet sen luomaan pitkän aikavälin omistaja-arvoa portfoliota 

aktiivisesti kehittämällä.

Ahlstrom-Munksjö on menestystarina, joka on muuntautunut ajan kuluessa

• Mistä: Juuret metsä-, sellu- ja paperiteollisuudessa

• Mihin:  Kuitupohjaisten materiaalien johtaja, joka tarjoaa asiakkailleen innovatiivisia ja kestäviä ratkaisuja. 

Missiona laajentaa kuitupohjaisten materiaalien roolia kestävässä arjessa.

Samaan aikaan 

• Toimiala on murroksessa ja kehitys kiihtyy 



Toimia pitkän aikavälin kilpailukyvyn varmistamiseksi
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• Perustavanlaatuinen muutos yhtiön tulevaisuuden menestyspotentiaalin saavuttamiseksi

– Investointeja markkina-asemien ylläpitämiseksi ja vahvistamiseksi

– Portfolion muutos strategisten yrityskauppojen kautta

– Operatiivisen ja kaupallisen huippuosaamisen aloitteita

• Tehokas toteutus yksityisessä omistuksessa Bain Capitalin tuella

– Muutoksen kiihdyttäminen ilman julkisten markkinoiden paineita

– Johdon täysi omistautuminen liiketoiminnan suorituskyvylle

– Bain Capital tuo mukaan resursseja, osaamista ja globaaleja verkostoja kehityksen kiihdyttämiseksi

Ainutlaatuinen mahdollisuus luoda arvoa rakentamalla vahvempaa ja kestävämpää 
liiketoimintaa, joka hyödyttää sekä yhtiötä että sen työntekijöitä, tarjoten samalla houkuttelevan 
tarjousvastikkeen Ahlstrom-Munksjön osakkeenomistajille.



Antti Ahlström Perilliset Oy

Johannes Gullichsen, hallituksen puheenjohtaja
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Omistajuuden on muututtava mukana, 
kun ajat ja liiketoiminnat muuttuvat
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Historia ja perinteet Kehitys ja edistys Uutta omaksuen

169 vuotta 
tulevaisuuden rakentamista 

Mennyttä vaalien Kunnianhimo & vastuullisuus
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”Transaktion myötä Ahlströmin perhe pysyy syvästi sitoutuneena teollisiin juuriinsa. Samalla
Ahlstrom-Munksjö saa mahdollisuuden kehittyä ja kukoistaa maailmanluokan kumppanin
tukemana. Järjestely heijastaa täydellisesti perheellemme tärkeitä arvoja eli kunnianhimoa ja
vastuullisuutta. Uskomme, että ehdotettu järjestely on oikea askel yhtiön menestyksen
mahdollistamiseksi seuraavallekin 170 vuodelle.” – Johannes Gullichsen



Vastaamme kysymyksiinne
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