
TJ:n katsaus: Vahva tulos 
poikkeuksellisena vuonna

Ahlstrom-Munksjön täysi 
potentiaali käyttöön
Ahlström Capitalin strategiaan kuuluu port-

folioyhtiöiden aktiivinen kehittäminen. Jotta 

Ahlstrom-Munksjö voisi saavuttaa täyden 

potentiaalinsa muuttuvassa kilpailuym-

päristössä, päätimme aloittaa yhteistyön 

Bain Capital Private Equityn kanssa ja jatkaa 

yrityksen kehittämistä yksityisessä omistuk-

sessa. Uuden kumppanimme resurssit, osaa-

minen ja verkostot tukevat kehityksen nopeut-

tamista, ja nostamme Ahlstrom-Munksjön 

uudelle tasolle yhdessä yrityksen johdon 

ja työntekijöiden kanssa. Ahlström-suvun 

jäsenten ja Ahlström  Capitalin omis-

tukset Ahlstrom- Munksjössä yhdistettiin 

osakevaihdossa.

Portfolio mukautui 
koronakriisiin
Omistamamme yhtiöt sopeutuivat voimak-

kaasti muuttuneeseen toimintaympäris-

töön, ja koronaviruspandemia vaikutti talou-

dellisesti Ahlström Capitalin portfolioon 

Vuonna 2020 koronavirus mullisti maailmantalouden. Portfolioyhtiömme 
onnistuivat lieventämään koronaviruspandemian kielteisiä vaikutuksia, ja 
pystyimme jatkamaan portfoliomme kehittämistä. Päätimme vauhdittaa 
suurimman omistuksemme eli Ahlstrom-Munksjön kehittämistä tekemällä 
julkisen ostotarjouksen yhtiön osakkeista yhdessä kumppaniemme kanssa. 
Kiinteistöportfoliossamme sijoitimme uuteen kohteeseen Vantaalla ja 
käynnistimme muutamia uusia hankkeita joihin sitouduttiin vuoden 2021 
alussa. Vastuullisuus oli tärkeä painopiste vuoden aikana. Aloitimme uuden 
yritysvastuuhankkeen toteuttamisen yhdessä portfolioyhtiöidemme kanssa.
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vain vähän. Omistustemme arvo kehittyi 

hyvin, ja osinkokorjattu ulkoinen käypä arvo 

kasvoi 12,5  prosenttia. Kasvun taustalla oli 

 Ahlstrom-Munksjön ja Suomisen vahva osake-

kurssin kehitys.

Destia sai useita isoja urakoita, kuten 

 Kalasataman raitiotieallianssihankkeen, ja 

monissa laatua sekä asiakas- ja henkilöstötyy-

tyväisyyttä kuvaavissa mittareissa oli selkeää 

parannusta vuoden aikana. Destian taloudel-

linen tulos oli vaihteleva. Kunnossapitoliike-

toiminnan tulos kehittyi myönteisesti, mutta 

yrityksellä oli haasteita väylärakentamisessa ja 

maa- ja kallioliiketoiminnassa.

Enicsin Back to Basics -ohjelma tuotti hyviä 

tuloksia; asiakastoimitukset, laatu ja käyttö-

pääoma kehittyivät suotuisasti. Koronavirus 

vaikutti kuitenkin huomattavasti elektroniikka-

komponenttien markkinaan, ja yritys toteutti 

pitkän aikavälin sopeuttamistoimenpiteitä. 

Enics valmistautuu liiketoiminnan laajenta-

miseen ja avaa uuden tehtaan Malesiassa 

vuonna 2021.



Vuoden 2020 aikana aloitimme uuden kiin-

teistöhankkeen Vantaalla, jonka kohteena on 

Cramon logistiikka- ja toimintakeskus. Aloi-

timme myös uusien kiinteistöhankkeiden 

suunnittelun ja vuoden 2021 alussa kerroimme 

uudesta toimitilahankkeesta Tampereella sekä 

sijoituksestamme Avain Yhtiöihin. Jatkoimme 

metsän hankintaa pitkän aikavälin suunnitel-

mamme mukaisesti.

Ahlstrom-Munksjön kannattavuus parani 

koronaviruksen aiheuttamista haasteista 

huolimatta. Yrityksen asiakastyytyväisyysky-

selyn tulokset olivat erinomaisia, ja uusien 

tuotteiden osuus myynnistä kasvoi.

Detection Technologyssa tietokone-

tomografiaratkaisujen kysyntä oli vahvaa, 

mutta koronakriisi vaikutti turvallisuusalan 

markkinoihin merkittävästi. Vuoden aikana 

julkaistiin useita uusia tuotteita, ja uusi tehdas 

Kiinan Wuxissa aloitti toimintansa.

Glastonilla eristyslasiratkaisujen kysyntä 

pysyi hyvänä, mutta kysyntä oli heikkoa 

lämpökäsittely- ja autoteollisuudessa. Vuoden 

aikana tehtiin lukuisia toimenpiteitä markkina-

muutoksiin sopeutumiseksi.

Suomisen tulos oli vahva vuonna 2020. 

 Pyyhintätuotteiden kysyntä kasvoi korona-

viruksen seurauksena, ja Suominen kasvatti 

tuotantokapasiteettiaan Italiassa ja Yhdys-

valloissa. Vuonna 2020 julkistettiin uusi stra-

tegia sekä uudet talous- ja kestävyystavoitteet.

Kestävää arvon kehitystä
Julkaisimme vuoden aikana vastuullisuus-

politiikkamme, joka määrittää Ahlström Capitalin 

ja portfolioyhtiöidemme vastuullisuustyön 

viitekehyksen. Tärkeimmät painopistealueet 

ovat yritysetiikka ja pohjoismainen hallinto-

malli, ilmasto ja resurssitehokkuus ja työnteki-

jöiden hyvinvointi. Otimme käyttöön tunnus-

lukuja ympäristövastuun, sosiaalisen vastuun 

ja hyvän hallintotavan (ESG) vaikutusten 

mittaamiseksi osana portfoliomme kehittä-

mistä. Ahlström Capital -konsernin vastuulli-

suustyön kehitystä kuvaava raportti toimitet-

tiin YK:n Global Compactille kesäkuussa 2020.

Vuoden 2020 aikana käynnistyi myös Ahlström 

Collective Impact (ACI) -yhteiskuntavastuu-

hanke, jonka avulla tuemme UNICEFin työtä 

paremman tulevaisuuden luomiseksi lapsille. 

ACI-hankkeessa ovat mukana Ahlström Capital, 

portfolioyhtiömme Ahlstrom-Munksjö, Destia 

ja Glaston sekä Antti Ahlström Perilliset ja 

Eva Ahlströmin säätiö.
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Meillä on hyvät mahdollisuudet parantaa 

taloudellista tulostamme vuonna 2021. 

Haluan kiittää kaikkia työntekijöitämme 

heidän hyvästä työpanoksesta sekä osakkeen-

omistajiamme ja hallitusta luottamuksesta ja 

tuesta tämän haastavan vuodenaikana.

Lasse Heinonen

AC Network Day kokoaa yhteen Ahlström Capitalin ja portfolioyhtiöidemme hallitukset ja johdon. Vuonna 2021, virtuaalitapahtuman teemana 

oli ”Thriving, not surviving, in crises and beyond.” IMD:n professori Michael Wade piti keynote- puheenvuoron siitä miten rakentaa ja toteuttaa 

yritysten hyper-sietokykyä.


