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Ahlström Capital blir Suominens största aktieägare 

Ahlström Capital har beslutat att använda sin optionsrätt och köper 66 666 666 aktier i 

Suominen, vilket motsvarar 26,89 procent av alla aktier, av Ahlstrom Abp. 

 

Ahlstrom Abp sålde i början av 2014 fabriken Paulínia i Brasilien till Suominen, och i samband 

med transaktionen åtog sig Ahlström Capital att köpa den av Ahlstrom erhållna andelen av det 

konvertibla hybridlånet. Som kompensation för denna förbindelse fick Ahlström Capital rätt att 

köpa de Suominen Oyj:s aktier som Ahlstrom Abp äger till priset av 0,50 euro per aktie inom 

loppet av 10 månader från det att transaktionen slutförts. 

 

Idag har Ahlström Capital informerat Ahlstrom Abp att bolaget använder sin optionsrätt i 

enlighet med optionsavtalet och köper de 66 666 666 Suominen aktier som ägs av Ahlstrom Abp. 

 

“Vi har följt Suominens utveckling under 2014, och är nöjda med de ändringar som Suominens 

ledning har genomfört. Företaget har koncentrerat sin verksamhet, förbättrat sin lönsamhet och 

ökat sin operativa rörelsefrihet med hjälp av finansiella omstruktureringar. Vi ser fram emot att 

bli den största aktieägaren i Suominen, och vi förväntar oss att bolagets positiva utveckling 

fortsätter”, konstaterar Panu Routila, VD för Ahlström Capital Oy. 

 

Tilläggsinformation: 

Panu Routila, VD för Ahlström Capital Oy, tfn. 040 503 6757 

 

 
 
 
 
Ahlström Capital 
Ahlström Capital är ett av Finlands största investeringsbolag som skapar värde för sina aktieägare genom 
att placera i industriella objekt, börsbolag och fastigheter. Ahlström Capital-koncernens balansomslutning 
är ca en miljard euro och koncernens årliga omsättning ca 1,4 miljarder euro. Ahlström Capitals portfölj 
innehåller betydande aktieinnehav i börsbolagen Ahlstrom Abp, Munksjö Oyj och Outokumpu Oyj. 
Dessutom innehåller portföljen direkta industriella placeringar såsom ägande i Destia Group Oyj, Enics AG 
och ÅR Packaging Group AB, samt betydande fastighets- och skogsegendom. 


