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Jämförelsesiffrorna avser motsvarande period under 2012 om inte annat uppges.

2013 i korthet

•	 Det externa gängse värdet (EFV) av Ahlström Capital Oy:s aktie ökade med 106,13 euro eller 12,7 procent till 940,29 euro. 
Justerat för utbetald dividend om 20,85 euro per aktie var ökningen 126,98 euro eller 15,2 procent. 

•	 Ahlström Capital-koncernens omsättning uppgick till 861,0 milj. euro (873,2).

•	 Ahlström Capital-koncernens rörelsevinst (EBIT) för 2013 var 38,1 milj. euro (37,7).

•	 Nettoresultatet var 25,3 milj. euro (24,9).

•	 Våra portföljbolags operativa resultat förbättrades klart trots det utmanande ekonomiska klimatet.

•	 Avyttringarna under året förbättrade ytterligare vårt resultat och minskade koncernens skuldsättning.

Oktober–december 2013 i korthet

•	 Ahlström Capital har förbundit sig att köpa 5 procent av Outokumpu Oyj:s aktier och teckna sin pro rata-andel  
i Outokumpus förestående nyemission.

•	 Ahlström Capital-koncernens omsättning uppgick till 212,8 milj. euro (220,0).

•	 Ahlström Capital-koncernens rörelsevinst (EBIT) för oktober–december 2013 var 22,0 milj. euro (29,1).

•	 Nettoresultatet var 18,2 milj. euro (25,6).

Utsikter för 2014

•	 Vi uppskattar att den jämförbara omsättningen och det operativa resultatet kommer att öka något  
från fjolårets nivå. 
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Verksamhetsberättelse

Ahlström Capital, som bildades 2001, är 
ett privat riskkapitalbolag och en bety-
dande industrikoncern. Bolaget använder 
sig av både egna medel och extern 
finansiering för att investera långsiktigt i 
industriföretag och utvalda fastigheter. Via 
en cleantechfond investerar bolaget även 
i tillväxtföretag inom miljöteknikbranschen. 
Vi samarbetar aktivt med företagsled-
ningen i våra portföljbolag med syfte att 
utveckla verksamheten för att maximera 
investeringarnas värde. Portföljbolagens 
sammanlagda omsättning överstiger en 
miljard euro.

Beroende på tillgångsslagens risknatur 
ligger vårt avkastningskrav mellan 5 och 
25 procent, där den förväntade avkast-
ningen för fastigheter och skog är lägre 
medan kravet gällande private equity-
investeringar är högre. På sikt strävar vi 
efter en årlig genomsnittlig värdeökning 
på 10 procent. Målet är att dela ut tre till 
fem procent av det förvaltade kapitalet 
som dividendavkastning. Kontinuerlig 
värdeökning kräver en aktiv omsättning av 
portföljtillgångarna vilket vanligtvis innebär 
två till tre förvärv eller avyttringar årligen. 

Ahlström capital-aktiens  
efv-värde
EFV är förkortning av External Fair Value, 
och med termen avser man det externa 
gängse värdet som enligt de så kallade 
IPEV-anvisningarna (International Private 
Equity and Venture Capital Valuation Gui-
delines) är det pris som skulle erhållas vid 
en försäljning av en tillgång i en transak-
tion mellan marknadsaktörer vid tidpunk-
ten för värderingen. Ahlström Capital 
tillämpar dessa anvisningar vid värdering 
av sina innehav.

Eftersom Ahlström Capital är ett inves-
teringsbolag är utvecklingen av aktiens 
EFV-värde den mest relevanta indika-
torn av bolagets prestation på sikt, och 
utvecklingen av investeringarnas värde 
kan sålunda bäst följas utifrån innehavens 
EFV-värden. Vid en avyttring av investe-
ringen realiseras det verkliga värdet, eller 
EFV-värde, och då är innehavets bokförda 
balansvärde detsamma som EFV-värdet.

Under år 2013 ökade investeringarnas 
värde. Justerat för utdelning steg EFV-

värdet per aktie i Ahlström Capital Oy 
med 15,2 procent.

Omorganisering av  
förvaltningen av släkten  
ahlströms ägande 
I augusti beslöt aktieägarna i de av släkten 
Ahlström kontrollerade bolagen Antti Ahl-
ström Perilliset Oy, A. Ahlström Osakeyhtiö 
och Ahlström Capital Oy om en omorga-
nisering av ägandet så att förvaltningen 
och utvecklingen av släkten Ahlströms 
tillgångar koncentreras till Ahlström Capi-
tal Oy. Omorganiseringen slutfördes dock 
inte under året.

Verksamhetsmiljön
Världsekonomin visade under 2013 
tecken på moderat återhämtning, i första 
hand i USA. Även om återhämtningen inte 
är lika skönjbar i Europa är tillväxtsiffrorna 
för euroområdet något positivare jämfört 
med året innan. Detta gäller främst Tysk-
land och Storbritannien medan länderna 
i Sydeuropa fortsättningsvis tampas med 
låg eller nolltillväxt. Bankernas balansräk-
ningar och ökad reglering lägger band 
på utlåningen i euroområdet vilket har en 
ogynnsam effekt på nyinvesteringar.

BRIC-ländernas tillväxt har avtagit även 
om Kina fortfarande visar en tillväxttakt på 
ungefär 7 procent, vilket är något lägre än 
tidigare år. Tillväxten i Ryssland förväntas 
vara fortsatt blygsam på grund av en låg 
investeringsgrad inom den privata sektorn 
och en avmattad tillväxt inom oljesektorn.

Europa utgör fortsättningsvis den 
huvudsakliga marknaden för våra portfölj-
bolag. I någon mån är våra bolag också 
exponerade mot Asien. 

Aktiemarknaden piggnade klart till 
under 2013. Uppgången kan dock till stor 
del tillskrivas den låga räntenivån. Även 
om många bolag har uppvisat resultat-
förbättringar har dessa huvudsakligen 
uppnåtts till följd av kostnadsinbesparingar  
eller andra effektiveringsåtgärder och inte 
som ett resultat av ökad efterfrågan eller 
nyinvesteringar. 

Räntenivån förväntas att förbli låg 
under 2014. Tillsammans med striktare 
reglering för bankindustrin kommer det att 
leda till att tillgången till bankfinansiering 

försämras något. Det här uppvägs dock 
av en aktiv och likvid obligationsmarknad.

Investeringar och utveckling 
av portföljen
Arbetet med att stabilisera vår port-
följ fortsatte under året. Vi utvecklade 
våra innehav och avyttrade några av 
dem. Effekterna av de åtgärder som vi 
tidigare vidtagit i ÅR Packaging syns nu 
allt tydligare och lönsamheten har klart 
förbättrats vilket återspeglades i resulta-
tet. Till följd av avyttringar har koncernens 
nettoskuld minskat betydligt. Av inves-
teringsportföljen utgjorde de industriella 
investeringarna vid årets slut 65 procent, 
fastigheterna 17 procent och cleantech-
fonden 3 procent. De likvida medlen stod 
för 15 procent. 

Avyttringar
På hösten såldes Elbi Elektrik, som är en 
av Turkiets ledande tillverkare av elinstal-
lationsmateriel, i sin helhet till ABB.

Innehavet i Vacon minskade från 13,5 
procent till 10,6 procent.

Nya investeringar
Vid slutet av året åtog sig Ahlström 
Capital att köpa aktier i Outokumpu Oyj 
av ThyssenKrupp och teckna sin pro rata-
andel i Outokumpus förestående nyemis-
sion. I och med affären kommer Ahlström 
Capitals innehav i Outokumpu Oyj uppgå 
till cirka 5 procent. 

Noterade bolag
Vacon (10,6 %) Vacon är världsledande
på att utveckla, tillverka och sälja
frekvensomriktare och strömriktare.
Företaget har också ett omfattande
servicenätverk. Vacon har tillverkning och 
produktutvecklingsenheter i Europa, Asien 
och Nordamerika samt säljkontor eller 
försäljningsrepresentanter och service-
partners i närmare 90 länder. Under 2013 
ökade Vacon sin omsättning samt förbätt-
rade sin lönsamhet trots en utmanande 
marknadssituation. Vacon bedömde 
tillväxten på marknaden för frekvensom-
riktare som svag under 2013.

Under perioden januari-december 
2013 ökade Vacons omsättning jämfört 
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med motsvarande period under förra året. 
Omsättningen för byggautomation och för 
produkter som är riktade till produktion av 
förnybar energi ökade. Under året växte 
omsättningen i EMEA- och APAC-områ-
dena medan den sjönk i Nord- och Syd-
amerika. Under 2013 förbättrades klart 
företagets lönsamhet jämfört med jämfö-
relseperioden. Speciellt kostnadsfördelen 
som uppstod då materialanskaffningen 
flyttades till lågkostnadsländer påverkade 
lönsamheten positivt. Omsättningen under 
perioden januari–december var EUR 
403,0 miljoner (388,4), vilket innebär 
en tillväxt på 3,8 % från motsvarande 
period året innan. Rörelsevinsten var EUR 
40,6 miljoner vilket motsvarar 10,1 % av 
omsättningen (38,0 respektive 9,8 %).

Vacon har beslutat att utvidga produkt-
utbudet vad gäller frekvensomriktare som 
fungerar på medelspänning. Dessutom 
lanserade Vacon i oktober 2013 den 
nya VACON® NXP Grid Converter-
frekvensomriktaren, som utgör det nästa 
steget i utvecklingen av energioptimering. 
Fartygs- och hamnoperatörer kan till 
exempel förbättra sin energieffektivitet 
och produktivitet med hjälp av den nya 
frekvensomriktaren. 

Private equity
ÅR Packaging Group (63 %) 
ÅR Packaging Group tillverkar kartong- 
och flexibla förpackningar. Företagets 
omsättning var 424,5 milj. euro (454,0). 
De kostnadsåtgärder som påbörjades 
under 2012 har burit frukt. Det förbätt-
rade kapacitetsutnyttjandet i kombination 
med den högre beläggningsgraden i fabri-
kerna har lett till en avsevärd förbättring 
av den totala lönsamheten. ÅR Packaging 
emitterade ett fyraårigt obligationslån på 
80 miljoner euro under året. Transak-
tionen togs väl emot av marknaden och 
möjliggjorde en bra helhetsfinansierings-
lösning för företaget. 

 
Enics (96 %)  Enics är kontraktstillverkare 
av industrielektronik och har sitt
huvudkontor i Zürich, Schweiz. Före-
tagets omsättning för 2013 uppgick till 
417,4 milj. euro (390,9).  Den nya vd:n 
tillträdde i februari och gjorde tillsammans 
med ledningen upp en plan för att åter-
ställa lönsamheten i företaget. Under året 
arbetade ledningen konsekvent enligt den 

här planen vilket resulterade i att rörelse-
resultatet förbättrades. I enlighet med den 
nya lönsamhetsplanen har man förtydligat 
profileringen av fabrikerna och utsett nya 
roller för fabrikerna i låglöneländer (LCC) 
respektive höglöneländer (HCC). Båda 
kategorier har sina egna målsättningar. 
Verksamhetens tyngdpunkt ligger nu i 
LCC-länderna. Ett skiftombyte mot LCC-
länderna gagnas av att de marknader som 
uppvisar den högsta tillväxten också finns 
i dessa länder. 

Fastighetsinvesteringar
Fastigheten på Södra Esplanaden är 
uthyrd i sin helhet och verksamheten 
pågår som förut. Utvecklingsarbetet med 
fastigheten på Lönnrotsgatan som köptes 
tillsammans med HGR Property Partners 
fortskrider enligt plan. Huset håller på att 
återställas till bostadslägenheter, och ska 
i sin helhet stå klart i juni detta år. En stor 
del av lägenheterna är redan sålda. Även 
arbetet med fastigheterna i Bragadiru 
i Rumänien framskrider enligt utsatt 
tidtabell. Det fjärde bostadshuset står nu 
färdigt. Försäljningsarbetet med lägenhe-
terna är i full gång.

Fondinvesteringar
Fonden AC Cleantech Growth Fund I Ky 
som grundades 2010 investerar i intres-
santa företag inom miljöteknik. Förutom 
Ahlström Capital har Varma, Sitra och 
Stiftelsen för Åbo Akademi investerat i 
fonden. De insamlade medlen är nu så 
gott som i sin helhet investerade. Under 
året gjordes inga nyförvärv. Däremot gjor-
des vissa arrangemang för att stöda de 
mest lovande projekten. För tillfället omfat-
tar cleantechportföljen Ripasso Energy 
AB, Scandinavian Biogas Fuels Internatio-
nal AB TD Light Sweden AB, Mervento 
Oy och Frangible Safety Posts Ltd. 

Likvida medel
Ahlström Capital Oy:s och dess holding-
bolags likvida medel, som kan disponeras 
för nya investeringar, består huvudsakligen 
av kortfristiga penningmarknadsinstru-
ment. Värdet av dessa uppgick vid årets 
slut till 55,0 miljoner euro.

Koncernstruktur
Under året har arbetet med förenklingen 
av koncernstrukturen slutförts och flera 

dotterbolag har fusionerats eller likvide-
rats. Samtliga industriella investeringar, 
både i onoterade och noterade företag, 
är koncentrerade i Nederländerna under 
Ahlstrom Capital B.V. Fastighetsinveste-
ringarna exklusive fastigheten på Södra 
Esplanaden finns under AC Real Estate 
B.V. Under året grundades ett nytt dot-
terbolag, Ahlström Konsernipalvelut Oy, 
vars syfte är att tillhandahålla bokförings-, 
IT- och HR-tjänster för hela koncernen. 
Lönnrotinkadun Kivipalatsi Oy och det 
rumänska fastighetsbolaget West Resi-
dential Park är intressebolag i koncernen. 
Utanför den juridiska koncernen har 
Ahlström Capital ett betydande aktieinne-
hav i Vacon Abp (10,6 %). AC Cleantech 
Management Oy är förvaltningsbolag för 
AC Cleantech Growth Fund I Ky. Fondens 
portföljbolag ingår inte i koncernen. 

Koncernens resultat 2013
Jämförelsesiffrorna är, om inte annat 
uppges, från samma period 2012 respek-
tive 2011.

Ahlström Capitals trettonde verk-
samhetsår, som omfattade perioden 
1.1–31.12.2013, uppvisar ett resultat som 
ligger på motsvarande nivå som året 
innan. I jämförelse med föregående år 
utgjorde den operativa verksamheten en 
större andel av resultatet. Siffrorna är 
inte fullt jämförbara med siffrorna från 
föregående år, eftersom Vacon har varit 
intressebolag fram till Q3 2012 och ÅR 
Packaging  Groups B&B-segment avyttra-
des i december 2012. Därtill ingick Elbi i 
koncernen bara fram till augusti 2013. 

Avkastningen på sysselsatt kapital 
var 11,6 procent. EFV-värdet per aktie i 
Ahlström Capital Oy steg under verk-
samhetsåret med 106,13 euro till 940,29 
euro. Om utdelningen beaktas var upp-
gången 15,2 procent. Uppgången beror 
huvudsakligen på en ökning i Vacons och 
Enics marknadsvärden. Ahlström Capital-
koncernens omsättning minskade något 
jämfört med året före och uppgick till 
861,0 miljoner euro (873,2; 801,9), varav 
EMS-verksamheten svarade för 417,4 
miljoner euro (390,9; 377,0), förpack-
ningsindustrin för 424,5 miljoner euro 
(454,0; 401,8), affärsområdet elinstalla-
tionsmateriel för 15,0 miljoner euro (23,9; 
18,9) och fastighetsverksamheten för 4,1 
miljoner euro (4,0; 3,8). Övriga rörelse-
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intäkter uppgick till 22,1 miljoner euro 
(39,9; 5,1). Dessa utgjordes i huvudsak 
av realisationsvinster i samband med 
avyttringar. Ahlström Capitals andel av 
intressebolagens resultat var 1,1 miljoner 
euro negativ (2,5 och 2,2 positiv). Detta 
berodde huvudsakligen på resultatandelen 
i fastigheten på Lönnrotsgatan. 

De finansiella intäkterna utgjorde 
4,9 miljoner euro (2,5; 0,5). De finansiella 
kostnaderna utgjorde 14,0 miljoner euro 
(13,8; 27,0). Kostnaderna för moderbo-
laget Ahlström Capital Oy:s och holding-
bolagens administration under verksam-
hetsåret var 5,6 miljoner euro (4,9; 4,4), 
vilket i genomsnitt motsvarar 1,6 procent 
(1,6; 1,3) av EFV-värdet på koncernens 
aktiestock. Resultat före skatt var 29,1 
miljoner euro (26,4; 28,7 negativt). Skat-
terna som bokförts för räkenskapsåret 
var 1,4 miljoner negativa (2,6 och 7,2 
negativa). Koncernens nettovinst var 25,3 
miljoner euro (24,9; nettoförlust 35,0). 

Ekonomisk ställning och 
finansiering
Ahlström Capitals finansiella ställning 
förstärktes under verksamhetsåret till 
följd av avyttringen av Elbi i sin helhet och 
försäljning av en del av aktierna i Vacon 
samt tack vare ett gott operativt resultat 
och kassaflöde. Koncernens eget kapital 
utgjorde vid utgången av året 183,9 
miljoner euro (169,2; 141,2). Soliditeten 
vid årets slut var 39 procent (36; 31) och 
EFV-justerade nettoskuldsättningsgraden 
(net gearing) 20 procent (34; 55). De 
räntebärande skulderna uppgick i slutet av 
december 2013 till 170,0 miljoner euro 
(169,6; 192,6). Moderbolaget Ahlström 
Capital Oy och dess holdingbolag förfo-
gade vid årsslutet över 55,0 miljoner euro 
(41,5; 14,5) för nya investeringar. Ahlström 
Capital Oy:s borgensförbindelser för 
portföljbolagen uppgick 31.12.2013 till 5,2 
miljoner euro (35,2; 8,0). Minskningen 
beror på att ÅR Packaging är finansierat 
med egna säkerheter. Nettokassaflödet 
från affärsverksamheten (kassaflödet efter 
finansnetto, betalda skatter och förändring 
av rörelsekapital) var 48,0 miljoner euro 
positivt (37,5 positivt; 12,9 negativt). För 
investeringar i anläggningstillgångar och 
nya objekt, huvudsakligen bestående av 
investeringar i dotterbolagens operativa 
anläggningstillgångar, användes 29,0 
(44,2; 52,6) miljoner euro. 

Nettokassaflödet från finansieringsverk-
samheten var 9,9 miljoner euro negativt 
(20,4 negativt; 72,9 positivt). Koncernens 
likvida tillgångar uppgick vid årets slut till 
101,2 (65,7; 48,7) miljoner euro. Enligt 
beslut på den ordinarie bolagsstämman 
utbetalades 20,85 euro per aktie i utdel-
ning, totalt 7,5 miljoner euro. 

Redovisningsprinciper
Redovisningsprinciperna har inte ändrats 
under räkenskapsåret.

Riskhantering
Ahlström Capital försöker minska riskerna 
och öka avkastningen i sina investeringar 
genom en noga genomtänkt investerings-
strategi och en beslutsprocess i flera steg. 
Dessutom diversifieras investeringarna så 
att de skiljer sig från varandra i fråga om 
förväntad avkastning, risk och investe-
ringshorisont. Riskerna hanteras och 
avkastningspotentialen ökas också genom 
ett aktivt engagemang i portföljbolagens 
styrelsearbete och operativa verksamhet.

Personal, administration  
och revisorer
Antalet anställda inom koncernen 
Ahlström Capital var i genomsnitt 4 727 
(5 376; 5 277). Löner och arvoden upp-
gick till 130,7 miljoner euro (151,0; 133,1). 
Antalet anställda i moderbolaget var vid 
årets slut 14. 

Under året har styrelsen bestått av Stig 
Gustavson (ordförande), Mats Daniels-
son, Johannes Gullichsen, Jouko Oksa-
nen, Martti Saikku (fram till 22.8) samt 
Thomas Ahlström, Kaj Hedvall och Peter 
Seligson (från och med 22.8).

Som revisorer har fungerat revisions-
samfundet Ernst & Young Oy med Kristina 
Sandin, CGR, som huvudansvarig revisor. 

Rättegångar och tvistemål
Ahlström Capital Oy och A. Ahlström 
Osakeyhtiö är kärande i fallet gällande den 
priskartell som rådde på virkesmarknaden 
i Finland åren 1997–2004. Under året har 
det förberedande arbetet inför domstols-
behandling i Helsingfors tingsrätt fortsatt. 
Käromålet fortskrider dock långsamt. 

Tvisten med Savcor Group Oy gällande 
en fordran har avgjorts i domstol i Neder-
länderna till Ahlström Capitals fördel. Den 
obetalda fordran med ränta uppgår till 
3,2 miljoner euro. 

Händelser efter 
verksamhetsårets utgång
I början av 2014 ingick Ahlstrom Abp 
avtal med Suominen Oyj om att sälja 
fabriken, som tillverkar fiberduk, i Paulínia 
i Brasilien. Ahlström Capital deltog i 
affärens finansieringsarrangemang och 
har därmed möjligheten att bli den största 
aktieägaren i Suominen med en ägaran-
del på 26,9 procent.

I november undertecknade och 
publicerade vi en avtalshelhet gällande 
avyttrande av ÅR Packaging Group, men 
affären kommer inte att genomföras.

Utsikter för 2014
Trots tecken från vissa håll i världen på en 
blygsam uppgång ser vi inte en märkbar 
förbättring i affärsklimatet, speciellt i 
Europa, under 2014. Vi har trots det tillit 
till att våra bolag är, tack vare interna 
åtgärder, välrustade att möta de utma-
ningar det kärva affärsklimatet ger och 
har goda chanser att ta vara på nya 
affärsmöjligheter. 

Vi fortsätter arbetet med att utveckla 
våra bolag. Vi tar aktivt grepp om nya 
investeringar för att säkerställa en gynn-
sam värdeutveckling.

Vår finansiella ställning är solid, och 
våra finansieringsarrangemang stöder vår 
verksamhet och struktur. 
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Nyckeltal
Milj. euro 2013 2012 2011 2010 2009

Omsättning 861,0 873,2 801,9 683,8 392,8

Rörelsevinst 38,1 37,7 -2,2 11,1 11,4

Räkenskapsperiodens resultat 25,3 24,9 -35,0 6,5 7,0

 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2009

Soliditet 39 % 36 % 31 % 41 % 45 %

Nettoskuldsättningsgrad (net gearing) 33 % 53 % 86 % 42 % 22 %

Nettoskuldsättningsgrad (net gearing), EFV justerad 20 % 34 % 55 % 33 % 19  %

Avkastning på sysselsatt kapital (ROCE) 11,6 % 11,0 % –0,5 % 4,0 % 5,8 %

Avkastning på eget kapital (ROE) 14,4 % 16,0 % –21,6 % 3,5 % 3,7 %

Nettoskuld (milj. euro) 68,9 103,9 143,9 79,2 43,8

Eget kapital per aktie, euro 509,61 468,84 391,33 508,05 526,70

Externt gängse värde per aktie, euro 940,29 834,16 721,92 674,01 632,12

Resultat per aktie, euro 70,21 68,95 –96,94 17,98 19,51

Dividend per aktie, euro 28,20* 20,85 12,50 12,50 17,50

* styrelsens förslag. Styrelsen föreslår ytterligare befogenhet att dela ut maximalt 3,7 milj. euro.

Nettoskuld Räntebärande skulder – Finansiella värdepapper – Kassa och bank

Soliditet Eget kapital + Minoritetsintressen
× 100Balansomslutning – Erhållna förskott 

Nettoskuldsättningsgrad Räntebärande skulder - Finansiella värdepapper - Kassa och bank
× 100

Eget kapital + Minoritetsintressen

Nettoskuldsättningsgrad, EFV justerad Räntebärande skulder – Finansiella värdepapper – Kassa och bank × 100
Externt gängse värde

Resultat per aktie
Vinst före extraordinära poster och skatter – Inkomstskatter på ordinarie verksamhet ±  
Minoritetsintressen

× 100Antal aktier i medeltal under räkenskapsåret

Eget kapital per aktie Eget kapital vid räkenskapsårets utgång
× 100Antal aktier vid räkenskapsårets utgång

Avkastning på sysselsatt kapital Rörelsevinst + Ränteintäkter och övriga finansiella intäkter
× 100

Balansomslutning – Räntefria skulder, i medeltal under räkenskapsperioden

Avkastning på eget kapital Resultat före extraordinära poster – Skatter
× 100

Eget kapital + Minoritetsintressen, i medeltal under räkenskapsåret

Formler för nyckeltal
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1 000 euro Not 2013 2012

Omsättning 1 860 971 873 155

Övriga rörelseintäkter 2 22 081 39 903

Material och tjänster 3 –518 496 –546 488

Personalkostnader 4 –170 844 –186 785

Avskrivningar och nedskrivningar 9 –21 577 –23 910

Övriga rörelsekostnader –132 912 –120 650

Resultatandel i intressebolag –1 076 2 470

Rörelsevinst 38 147 37 695

Finansiella intäkter och kostnader 6
  Ränteintäkter och övriga finansiella intäkter 4 934 2 483

  Räntekostnader och övriga finansiella kostnader –13 960 –13 773

–9 026 –11 290

Resultat före bokslutsdispositioner och skatter 29 121 26 405

Inkomstskatter 8 –1 426 –2 605

Resultat före minoritetsintressen 27 695 23 800

Minoritetsintressen –2 354 1 085

Räkenskapsperiodens resultat 25 341 24 885

Koncernens resultaträkning
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1 000 euro  2013  2012 

Kassaflöde från verksamhet   

Rörelsevinst (-förlust) 38 147 37 697

Resultatandel i intressebolag 1 076 –2 470

Avskrivningar 21 577 23 910

Försäljningsvinst av tillgångar i bestående aktiva –9 528

Övriga justeringar –5 575 –5 773

Verksamhetens kassaflöde före förändring av nettorörelsekapitalet 55 225 43 836

Förändring av nettorörelsekapitalet

Kortfristiga kundfordringar, ökning (–) / minskning (+) 23 159 –343

Omsättningstillgångar, ökning (–) / minskning (+) –3 081 12 507

Kortfristiga räntefria skulder, ökning (+) / minskning (–) –12 249 –1 668

Rörelseverksamhetens kassaflöde före finansiella poster och skatter 63 054 54 332

Ränteintäkter och övriga finansiella intäkter 2 828 5 335

Räntekostnader och övriga finansiella kostnader –14 142 –13 866

Inkomstskatter –3 766 –8 292

Nettokassaflöde från verksamhet 47 974 37 509

Kassaflöde från investeringsverksamhet

Nyanskaffningar –30 230 –41 178

Investeringar i övriga placeringar 1 273 –2 972

Övriga justeringar 441 –570

Försäljning av tillgångar i bestående aktiva 24 684 41 396

Förändringar av lånefordringar och övriga fordringar 1 261 3 286

Nettokassaflöde från investeringsverksamhet –2 571 –38

Kassaflöde från finansieringsverksamhet

Förändring av långfristiga skulder –4 599 25 607

Förändring av kortfristiga skulder 807 –42 043

Utbetalda dividender –7 525 –4 511

Övriga justeringar 1 399 512

Nettokassaflöde från finansieringsverksamhet –9 918 –20 435

Förändring i kassa och finansiella värdepapper 35 485 17 036

Kassa och finansiella värdepapper vid räkenskapsårets början 65 696 48 660

Kassa och finansiella värdepapper vid räkenskapsårets slut 101 181 65 696

Koncernens finansieringsanalys



8

Ahlström Capital – Ekonomisk rapport januari–december 2013

AKTIVA

1 000 euro Not 31.12.2013 31.12.2012

BESTÅENDE AKTIVA
Immateriella tillgångar 9

Immateriella rättigheter 3 481 2 240
Goodwill 175 280
Koncerngoodwill 14 356 23 334
Övriga utgifter med lång verkningstid 6 362 6 936
Förskottsbetalningar 373 15

Immateriella tillgångar totalt 24 746 32 805

Materiella tillgångar 9
Mark- och vattenområden 30 058 31 512
Byggnader och konstruktioner 38 918 41 706
Maskiner och inventarier 72 053 69 772
Övriga materiella tillgångar 948 1 300
Förskottsbetalningar och pågående anskaffningar 4 307 5 988

Materiella tillgångar totalt 146 284 150 278

Placeringar 10
Aktier i intressebolag 31 32
Övriga aktier och andelar 38 616 43 341
Övriga fordringar 626 744

Placeringar totalt 39 273 44 117

BESTÅENDE AKTIVA TOTALT 210 304 227 200

RÖRLIGA AKTIVA
Omsättningstillgångar

Material och förnödenheter 67 212 62 971
Varor under tillverkning 20 831 22 076
Färdiga produkter 33 611 33 582
Förskottsbetalningar 171 115

Omsättningstillgångar totalt 121 824 118 744

Långfristiga fordringar  
Lånefordringar 1 227 639
Fordringar hos intressebolag 19 1 227 3 751
Latent skattefordran 16 13 194 10 668
Övriga fordringar 144 155
Resultatregleringar 630 25

Långfristiga fordringar totalt 16 423 15 238

Kortfristiga fordringar  
  Kundfordringar 63 977 86 999
  Fordringar hos intressebolag 19 2 010 1 097
  Lånefordringar 1 619 2 096
  Övriga fordringar 11 701 11 748
  Resultatregleringar 11 11 461 10 516

Kortfristiga fordringar totalt 90 768 112 456

Kassa och bank  101 181 65 696

RÖRLIGA AKTIVA TOTALT 330 196 312 134

AKTIVA TOTALT  540 501 539 334

Koncernens balansräkning
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PASSIVA

1 000 euro Not 31.12.2013 31. 12. 2012

EGET KAPITAL 12

Aktiekapital 36 092 36 092
Överkursfond 12 774 12 774
Balanserade vinstmedel 109 721 95 462
Räkenskapsperiodens resultat 25 341 24 885
EGET KAPITAL TOTALT 183 929 169 213

MINORITETSINTRESSEN 26 202 25 215

AVSÄTTNINGAR 14 5 429 9 688

FRÄMMANDE KAPITAL  

Långfristigt främmande kapital 15
Obligationslån 80 000
Skulder till kreditinstitut 9 225 62 809
Pensionsansvar 26 571 20 757
Erhållna förskott 29
Övriga skulder 3 791 32 126
Latent skatteskuld 16 6 176 5 990

Långfristigt främmande kapital totalt 125 763 121 711

Kortfristigt främmande kapital  
  Skulder till kreditinstitut 48 665 52 748
  Erhållna förskott 2 033 3 109
  Leverantörsskulder 99 200 106 867
  Övriga skulder 8 175 9 174
  Resultatregleringar 17 41 104 41 609

Kortfristigt främmande kapital totalt 199 178 213 507

FRÄMMANDE KAPITAL TOTALT 324 941 335 218

PASSIVA TOTALT 540 501 539 334
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Noter till bokslutet

REDOVISNINGSPRINCIPER

Ahlström Capital-koncernens och moder-
bolaget Ahlström Capital Oy:s bokslut har 
upprättats och presenteras i överens-
stämmelse med finsk bokföringslag och 
andra bestämmelser som gäller i Finland. 
Dessa överensstämmer med direktiven 
från Europeiska unionen om bokslut och 
god bokföringssed. I sina rapporter till 
koncernen följer alla koncernbolagen 
dessa enhetliga redovisningsprinciper.

En kopia av koncernbokslutet finns på 
Ahlström Capital Oy:s webbplats och kan 
också fås från moderbolaget på adressen 
Södra Esplanaden 14, Helsingfors.

Bokslutsbeloppen är uttryckta i euro. 
Boksluten har upprättats enligt förvärvs-
principen.

Ahlström Capital Oy bildades i och 
med att A. Ahlström Osakeyhtiö delades i 
tre bolag den 30 juni 2001. Det officiella 
bokslut som upprättats för 2013 gäller 
perioden 1.1–31.12.2013, som var bolagets 
och koncernens trettonde räkenskapsår.

Redovisningsprinciperna har inte änd-
rats under räkenskapsåret.

Koncernbokslutet
Koncernbokslutet omfattar moderbolaget 
och alla de bolag där moderbolaget direkt 
eller indirekt innehar över 50 procent av 
röstetalet.

Intressebolag, där koncernen inne-
har 20–50 procent av rösterna, har 
redovisats i bokslutet enligt kapitalandels-
metoden.

Bolag som förvärvats under året tas 
upp i bokslutet från förvärvstidpunkten 
och bolag som avyttrats under året ingår 
i koncernbokslutet fram till försäljningstid-
punkten.

Koncerninterna transaktioner har 
eliminerats vid upprättandet av kon-
cernbokslutet. Interna aktieinnehav har 
eliminerats enligt förvärvsmetoden. 
Anskaffningskostnaden för aktier i dot-
terbolag har eliminerats mot deras eget 
kapital vid förvärvstillfället. Om anskaff-
ningskostnaden överstiger det förvärvade 
egna kapitalet, upptas den del som utgör 

skillnaden mellan det verkliga värdet 
och balansvärdet bland tillgångarna. Den 
återstående delen av skillnaden redovisas 
som goodwill i balansräkningen.

Minoritetsandelar has avskiljts från kon-
cernens eget kapital och från räkenskaps-
periodens resultat och redovisats som en 
egen post.

Den del av anskaffningskostnaderna 
som upptas bland tillgångsposterna 
avskrivs eller bokförs som kostna-
der under samma tid som respektive 
tillgångsposter. Goodwill avskrivs under 
högst 20 år.

Redovisning av försäljning
Försäljning av varor och tjänster bokförs 
som intäkter vid överlåtelsen. Omsätt-
ningen redovisas med avdrag för indirekta 
skatter och rabatter. Kursdifferenser på 
försäljning inkluderas i omsättningen.

Belopp i utländsk valuta
Fordringar och skulder i utländsk valuta 
har omräknats till euro till bokslutsdagens 
kurs. Kursdifferenser på fordringar och 
skulder redovisas i resultaträkningen.

Kursdifferenser som hänför sig till 
försäljning inkluderas i omsättningen. 
Kursdifferenser som uppstått vid omräk-
ning av leverantörsskulder redovisas som 
korrekturposter till inköpskostnaderna 
(årsutgifter eller aktiveringar). Kursdif-
ferenser som uppstår vid förändringar av 
finansiella poster redovisas som finan-
siella intäkter eller kostnader.

De utländska dotterbolagens resul-
taträkningar har omräknats till euro till 
genomsnittskursen för räkenskapsperio-
den och balansräkningarna till bokslutsda-
gens kurs.

Omräkningsdifferenserna redovisas i 
koncernens eget kapital.

Forsknings- och  
utvecklingskostnader
Utgifter för forskning och utveckling 
redovisas som kostnader under det 
redovisningsår då de uppkommer. 
Utvecklingskostnaderna kan aktiveras om 
förutsättningarna i arbets- och näringsmi-

nisteriets förordning 1066/2008 uppfylls. 
Förutsättningarna bygger på bokslutsstan-
darden IAS 38.

Pensionskostnader
De finländska bolagens lagstadgade 
pensionsansvar och eventuella till-
läggspensionsansvar är försäkrade och 
redovisas på basis av försäkringsberäk-
ningar. De utländska bolagens pensionsar-
rangemang och bokföringsprinciper följer 
lokala bestämmelser och lokal praxis. 
Pensionsförsäkringspremier och föränd-
ringar av pensionsförpliktelser redovisas i 
resultatet.

Derivatinstrument
Gängse värdet på de ansvarsförbindelser 
vid bokslutstillfället som hänför sig till 
derivatavtal ingångna för att skydda mot 
valuta- och ränterisker har redovisats i 
noterna till bokslutet. Detsamma gäller 
det nominella värdet på skyddade förmå-
ner och förpliktelser.

Omsättningstillgångar
Omsättningstillgångar värderas till anskaff-
ningskostnaden eller ett sannolikt lägre 
överlåtelsepris.

Placeringar
Placeringar vars syfte är att ge intäkter 
under flera än ett räkenskapsår upptas 
bland bestående aktiva till ursprungliga 
anskaffningsbelopp.

Finansiella värdepapper har i balans-
räkningen upptagits till anskaffningskost-
naden eller marknadsvärdet, om detta är 
lägre.

Bestående aktiva
Bestående aktiva redovisas i balansräk-
ningen till den ursprungliga anskaffnings-
kostnaden med avdrag för ackumulerade 
avskrivningar.

Avskrivningarna räknas som linjära 
avskrivningar utifrån ekonomisk livslängd 
enligt tillgångarnas ursprungliga anskaff-
ningsvärden eller uppskrivna värden.
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Följande beräknade avskrivningstider 
används:
Byggnader 25–40 år
Tunga maskiner 10–20 år
Övriga maskiner och inventarier 3–10 år
Immateriella tillgångar 3–5 år

Mark- och vattenområden avskrivs inte.

Leasing
Avgifter för bruksleasing och finansie-
ringsleasing bokförs som hyresutgifter. 
Leasade tillgångar redovisas inte i balans-
räkningen som anläggningstillgångar och 
kommande leasingavgifter upptas inte 
som skulder. I noterna till bokslutet anges 
de ansvarsförbindelser som uppkommit 
genom gällande leasingavtal.

Beskattning
Inkomstskatterna omfattar skatter som 
betalats eller ska betalas på årets resultat 
eller för tidigare räkenskapsår enligt lokal 
skattelagstiftning samt uppskjuten skatt.

Uppskjuten skatt har beräknats på 
tidsmässiga differenser mellan bokslut 
och beskattning.

Uppskjuten skatteskuld eller skatte-
fordran har beräknats på tidsmässiga dif-
ferenser mellan bokslut och beskattning 
enligt den fastställda skattesats som vid 
bokslutstillfället skall tillämpas under de 
följande åren. Uppskjuten skattefordran 
har upptagits i balansräkningen till ett 
beräknat sannolikt värde. Den uppskjutna 
skattefordran som uppstår till följd av 
fastställda förluster kan bokföras till den 
del bolaget kan väntas visa en beskatt-
ningsbar vinst mot vilken förlusterna kan 
kvittas.

Extraordinära poster
Sådana betydande intäkter och kostnader 
som inte hör till den normala verksam-
heten och som inte väntas återkomma i 
framtiden redovisas som extraordinära 
poster i resultaträkningen.

Externa gängse värdet på 
Ahlström Capital Oy:s aktier
Aktiernas externa gängse värde avviker 
från deras balansvärde på det sättet att 
det externa gängse värdet för de börsno-
terade aktiernas del baseras på börskur-
serna vid räkenskapsårets utgång och för 
övriga investeringars del på värderingar 
utförda av oberoende experter, varvid 
också har beaktats den uppskjutna skatt 
som hänför sig till differensen mellan 
balansvärdet och marknadsvärdet på 
investeringarna. Vid uträkningen av det 
verkliga värdet har nettoskulderna värde-
rats till balansvärdet.
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1 000 euro
1. OMSÄTTNING Koncernen Koncernen Moderbolaget Moderbolaget
Omsättning per land   2013 2012 2013 2012 
Sverige   167 844 163 668
Finland   88 513 83 280 4 369 4 239
Ryssland   86 275 77 387
Frankrike   75 867 71 915
Tyskland   74 311 80 318
Kina   53 618 46 292
Schweiz 47 802 57 231
Storbritannien   31 539 35 632
Nederländerna   25 502 53 083 565 75
Danmark 25 409 19 188
Irland   24 103 18 326
Belgien   22 769 25 931
Övriga   137 418 140 904
Totalt 860 971 873 155 4 934 4 314

Omsättningens fördelning per verksamhetsgren
Förpackningsindustri 424 462 453 995
Kontraktstillverkning av elektronik 417 362 390 900
Elinstallationsmateriel 15 024 23 884
Fastigheter 4 105 3 983 4 106 3 970
Övriga 18 393 828 344
Totalt 860 971 873 155 4 934 4 314

2. ÖVRIGA RÖRELSEINTÄKTER
Försäljningsvinst av tillgångar i bestående aktiva  17 583 35 899
Övriga   4 498 4 004 28 55
Totalt   22 081 39 903 28 55

3. MATERIAL OCH TJÄNSTER
Material, förnödenheter och varor

Inköp under räkenskapsperioden –519 423 –518 525
Ändring av lager 4 430 –8 417

Köp av tjänster –3 503 –19 546
Material och tjänster totalt –518 496 –546 488

4. PERSONALKOSTNADER
Löner och arvoden 130 673 150 952 2 217 2 262
Pensionskostnader 9 539 9 349 400 375
Övriga lönebikostnader 30 632 26 484 67 67
Totalt 170 844 186 785 2 684 2 704

Löner till verkställande direktörer 2 565 2 267 508 380
varav tantiem 213 126 180 60
Arvoden till styrelsemedlemmar 343 478 225 199

5. ANTAL ANSTÄLLDA I MEDELTAL
Tjänstemän 1 236 1 453 13 13
Timanställda 3 491 3 923
Totalt 4 727 5 376 13 13

NOTER TILL BOKSLUTET >
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1 000 euro Koncernen Koncernen Moderbolaget Moderbolaget

6. FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER  2013 2012 2013 2012 
Dividendintäkter från övriga 2 289 17 17 17
Dividendintäkter från koncernbolag 15 000
Ränteintäkter och övriga finansiella intäkter från koncernbolag 1 057 768
Ränteintäkter och övriga finansiella intäkter från intressebolag 316 335
Ränteintäkter och övriga finansiella intäkter från övriga 2 329 2 131 5 32
Totalt 4 934 2 483 16 079 817

Räntekostnader och övriga finansiella kostnader till koncernbolag –578 –629

Räntekostnader och övriga finansiella kostnader till övriga
Räntekostnader –5 991 –9 133 –822 –1 448
Kursförlust –3 780 –1 838
Övriga financiella kostnader –4 189 –2 802 –227

Totalt –13 960 –13 773 –1 049 –1 448

Totalt räntekostnader och övriga finansiella kostnader –13 960 –13 773 –1 627 –2 077

7. EXTRAORDINÄRA POSTER

Likvidationsvinst/-förlust –10 –53
Lämnade koncernbidrag –400
Totalt –410 –53

8. INKOMSTSKATTER

På årets och föregående års resultat –4 706 –3 299 –15
Förändring av latenta skatter 3 280 694
Inkomstskatt i resultaträkningen –1 426 –2 605 –15

9. IMMATERIELLA OCH MATERIELLA TILLGÅNGAR, UPPSKRIVNINGAR, NEDSKRIVNINGAR OCH AVSKRIVNINGAR

Koncernen
Koncern-
goodwill Goodwill

Immateriella
rättigheter

Övriga
utgifter

med lång
verkningstid

Mark- och
vatten-

områden

Byggnader
och

konstruktioner

Maskiner
och

inventarier

Övriga
materiella
tillgångar

Förskotts-
betalningar
o. pågående

anskaffningar

Anskaffningsutgift 1.1.2013 73 030 26 061 8 972 20 199 35 170 55 701 234 363 4 712 6 003
Ökningar 196 436 925 58 1 295 21 910 257 7 650
Minskningar –13 834 –10 254 –528 –30 –1 323 –5 072 –10 646 –734 –1 443
Övriga förändringar –286 –1 652 –153 –343 –155 –579 –4 519 –97 –221
Omklassificeringar 2 071 121 2 825 2 291 –7 310
Anskaffningsutgift 31.12.2013 59 106 14 155 10 799 20 872 33 749 54 170 243 399 4 138 4 680

Ackumulerade avskrivningar  
1.1.2013 49 696 25 781 6 733 13 263 3 658 13 995 164 591 3 412
Minskningar –6 491 –10 254 –378 –26 –557 –5 447 –475
Övriga förändringar –1 650 –108 –149 –61 –2 986 –62
Periodens avskrivningar 1 545 103 1 072 1 422 33 1 875 15 188 315
Ackumulerade avskrivningar  
31.12.2013 44 750 13 980 7 318 14 510 3 691 15 252 171 346 3 190 0

Bokföringsvärde 31.12.2013 14 356 175 3 481 6 362 30 058 38 918 72 053 948 4 680

Avskrivningar för koncernens goodwillvärde som gjorts under räkenskapsperioden består förutom av avskrivningar även av minskningar  
av koncernreserven.
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1 000 euro

Koncernen
Koncern-
goodwill Goodwill

Immateriella
rättigheter

Övriga
utgifter

med lång
verkningstid

Mark- och
vatten-

områden

Byggnader
och

konstruktioner

Maskiner
och

inventarier

Övriga
materiella
tillgångar

Förskotts-
betalningar
o. pågående

anskaffningar

Anskaffningsutgift 1.1.2012 62 035 25 500 7 229 15 409 36 629 64 610 234 900 16 563 9 937
Ökningar 12 443 345 2 659 8 468 16 888 416 7 007
Minskningar –217 –532 –2 126 –13 722 –28 808 –105 –585
Övriga förändringar –1 449 561 429 2 326 75 –1 134 6 831 –10 562 99
Omklassificeringar 1 1 186 337 583 5 479 4 552 –1 600 –10 455
Anskaffningsutgift 31.12.2012 73 030 26 061 8 972 20 199 35 169 55 701 234 363 4 712 6 003

Ackumulerade avskrivningar  
1.1. 2012 43 566 24 886 5 229 9 581 3 617 19 412 165 400 14 125
Ökningar 59
Minskningar –15 –52 –21 –9 162 –15 881 –1 525
Övriga förändringar 555 417 2 207 6 1 409 –1 822 –9 742
Värdenedgång 5 000 34
Periodens avskrivningar 1 145 340 1 079 1 496 2 336 16 894 554
Ackumulerade avskrivningar  
31.12.2012 49 696 25 781 6 732 13 263 3 657 13 995 164 591 3 412 0

Bokföringsvärde 31.12.2012 23 334 280 2 240 6 936 31 512 41 706 69 772 1 300 6 003

Avskrivningar för koncernens goodwillvärde som gjorts under räkenskapsperioden består förutom av avskrivningar även av minskningar av koncernreserven.

Moderbolaget   
Immateriella

rättigheter

Mark- 
och

vatten-
områden

Byggnader
och

konstruktioner

Maskiner
och

inventarier

Övriga
materiella
tillgångar

Förskotts-
betalningar

o. pågående
anskaffningar

Anskaffningsutgift 1.1.2013 203 26 254 35 899 2 268 69 342
Ökningar 4 650 104
Minskningar –382
Anskaffningsutgift 31.12.2013 4 853 26 254 35 899 2 268 69 64

Ackumulerade avskrivningar 
1.1.2013 6 6 844 1 160
Periodens avskrivningar 465 1 047 79
Ackumulerade avskrivningar 
31.12.2013 471 0 7 891 1 239 0 0

Bokföringsvärde 31.12.2013 4 382 26 254 28 008 1 029 69 64

Moderbolaget   
Immateriella

rättigheter

Mark- 
och

vatten-
områden

Byggnader
och

konstruktioner

Maskiner
och

inventarier

Övriga
materiella
tillgångar

Förskotts-
betalningar

o. pågående
anskaffningar

Anskaffningsutgift 1.1.2012 203 26 254 35 832 2 268 57 339
Ökningar 12 395
Minskningar –325
Omklassificeringar 67 –67

Anskaffningsutgift 31.12.2012 203 26 254 35 899 2 268 69 342

Ackumulerade avskrivningar 
1.1.2012 6 5 638 1 026
Periodens avskrivningar 1 206 134
Ackumulerade avskrivningar 
31.12.2012 6 0 6 844 1 160 0 0

Bokföringsvärde 31.12.2012 197 26 254 29 055 1 108 69 342

NOTER TILL BOKSLUTET >
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1 000 euro

Andelar i Övriga
10. PLACERINGAR intresse- aktier och Övriga
Koncernen bolag andelar fordringar

Bokföringsvärde 1.1.2013 32 43 341 744
Resultatandelar –1 076
Ökningar 1 966
Minskningar –5 690 –118
Omklassificeringar 1 073
Övriga förändringar –1
Bokföringsvärde 31.12.2013 31 38 616 626

Andelar i Övriga
intresse- aktier och Övriga

Koncernen bolag andelar fordringar

Bokföringsvärde 1.1.2012 37 261 13 779 2 713
Resultatandelar 2 470
Ökningar 1 3 379 744
Minskningar –12 336 –2 016
Omklassificeringar –24 606 28 185 –2 713
Övriga förändringar –2 758 14
Bokföringsvärde 31.12.2012 32 43 341 744

Andelar i Övriga
koncern- aktier och

Moderbolaget bolag andelar

Bokföringsvärde 1.1.2013 149 814 16 838
Ökningar 15 893 1 015
Minskningar –27 468

Återbetalning av kapital –44 253
Bokföringsvärde 31.12.2013 93 986 17 853

 Andelar Övriga
i koncern- aktier och Övriga

Moderbolaget bolag andelar fordringar

Bokföringsvärde 1.1.2012 87 367 11 153 2 713
Ökningar 116 696 2 972
Minskningar –42 779
Återbetalning av kapital –11 380
Likvidation –90
Omklassificeringar 2 713 –2 713
Bokföringsvärde 31.12.2012 149 814 16 838 0

Koncernen Koncernen Moderbolaget Moderbolaget
11.  AKTIVA RESULTATREGLERINGAR 31.12.2013  31.12.2012 31.12.2013 31.12.2012

Långfristiga
Periodiserade kostnader 630 25

Kortfristiga
Periodiserade ränteintäkter 55 126 13
Periodiserade kostnader 9 731 7 923 29 24
Inkomstskattefordran 1 372 2 334
Övriga 303 133 61 70
Totalt 11 461 10 516 103 94
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1 000 euro Koncernen Koncernen Moderbolaget Moderbolaget
12. EGET KAPITAL 31.12.2013  31.12.2012 31.12.2013 31.12.2012

Bundet eget kapital
Aktiekapital 1.1 36 092 36 092 36 092 36 092
Aktiekapital 31.12 36 092 36 092 36 092 36 092

Överkursfond 1.1 12 774 12 774 12 774 12 774
Överkursfond 31.12 12 774 12 774 12 774 12 774

Bundet eget kapital totalt 48 866 48 866 48 866 48 866

Fritt eget kapital
Balanserad vinst från föregående räkenskapsperioder 1.1 120 347 92 374 122 847 134 786
Utdelning av dividend –7 525 –4 511 –7 525 –4 511
Förvärv och avyttringar av aktier och andelar i dotterbolag 4 620 –186
Omräkningsdifferens –7 470 80
Övriga förändringar 336 1 274 723
Justering för latent skatteskuld –587 6 431 6 431
Balanserad vinst från föregående räkenskapsperioder 31.12 109 721 95 462 116 045 136 706

Räkenskapsperiodens vinst 25 341 24 885 12 147 –13 859

Fritt eget kapital totalt 135 062 120 347 128 192 122 847

Eget kapital totalt 183 929 169 213 177 058 171 713

13. AKTIEKAPITAL 31.12.2013 
Moderbolaget   Antal aktier Euro

En röst per aktie, klausul om rätt till inlösen   360 919 36 091 900

Koncernen Koncernen Moderbolaget Moderbolaget
14. AVSÄTTNINGAR 31.12.2013  31.12.2012 31.12.2013 31.12.2012

Personalkostnader 951 1 117 951 961
Övriga avsättningar 4 478 8 571 1 165
Totalt 5 429 9 688 951 2 126

15. FÖRFALLOSTRUKTUR FÖR LÅNGFRISTIGA SKULDER
Koncernen 2015 2016 2017 2018 2019 – Totalt

Obligationslån 80 000 80 000
Skulder till kreditinstitut 4 101 5 124 9 225
Latenta skatteskulder 1 000 1 000 1 052 3 124 6 176
Pensionsansvar 26 571 26 571
Övriga långfristiga skulder 1 061 1 230 1 500 3 791
Totalt 31.12.2013 6 162 7 354 82 552 0 29 695 125 763

Koncernen 2014 2015 2016 2017 2018 – Totalt

Skulder till kreditinstitut 45 385 7 783 7 922 1 442 277 62 809
Latenta skatteskulder 3 510 284 406 534 1 255 5 989
Pensionsansvar 109 20 648 20 757
Övriga långfristiga skulder 9 133 13 471 9 552 32 156
Totalt 31.12.2012 49 004 17 200 8 328 15 447 31 732 121 711

NOTER TILL BOKSLUTET >
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1 000 euro 

Obligationslån
Emissions-/ 

förfallo datum
Typ

av ränta
Ränte-

sats, %
Effektiv  

ränta, % Valuta
Nominellt 

värde
Balans-

värde
9.7.2013/ 
9.7.2017 Rörlig

Euribor 
+5,75 % 5,98 % EUR 80 000 80 000

Totalt 31.12.2013 80 000 80 000

16. LATENTA SKATTEFORDRINGAR OCH 
SKATTESKULDER

Koncernen 
31.12.2013

Koncernen 
31.12.2012

Moderbolaget 
31.12.2013

Moderbolaget 
31.12.2012

Långfristiga fordringar 13 194 10 668
Långfristiga skulder –6 176 –5 990
Totalt 7 018 4 678 0 0

Förorsakade av
Avskrivningsdifferens –1 134 –2 081
Fastställda förluster 6 260 6 400
Övriga tidsmässiga skillnader 1 892 359
Totalt 7 018 4 678 0 0

Koncernen Koncernen Moderbolaget Moderbolaget
17. PASSIVA RESULTATREGLERINGAR 31.12.2013  31.12.2012 31.12.2013 31.12.2012

Kortfristiga
Personalkostnader 13 357 20 497 1 099 872
Upplupen ränta 120 2 107 7 25
Inkomstskatteskuld 2 088 745
Övriga 25 539 18 260 26
Totalt 41 104 41 609 1 132 897

Koncernen Koncernen Moderbolaget Moderbolaget
18. FORDRINGAR HOS OCH SKULDER TILL FÖRETAG INOM SAMMA KONCERN 31.12.2013  31.12.2012 31.12.2013 31.12.2012

Lånefordringar 2 638 5 636
Kundfordringar 1 900 1 457
Aktiva resultatregleringar 407 360
Totalt 4 945 7 453

Övriga långfristiga skulder 1 414
Övriga kortfristiga skulder 6 766 29 377
Passiva resultatregleringar 110 371
Totalt 6 876 31 162
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NOTER TILL BOKSLUTET >

1 000 euro

Koncernen Koncernen Moderbolaget Moderbolaget
19. FORDRINGAR HOS OCH SKULDER TILL INTRESSEBOLAG 31.12.2013  31.12.2012 31.12.2013 31.12.2012

Lånefordringar 3 095 4 491
Aktiva resultatregleringar 142 357
Totalt 3 237 4 848 0 0

20. STÄLLDA SÄKERHETER

För egna skulder     
Skulder till kreditinstitut 48 324 80 273 35 000 62 000
Inteckningsbelopp och ställda panter 81 640 79 796 62 000 62 000

Övriga säkerheter för egen skuld 223 202 184 991 109 735

21. ANSVARSFÖRBINDELSER

Leasing- och hyresavtal
Kortfristig del 8 172 9 785 78 71
Långfristig del 19 731 21 646 81 91

27 903 31 431 159 162

Åtaganden för koncernbolag 5 164 35 178
Åtaganden för övriga 26 26 26 26

Ansvar för mervärdesskatt hänförlig till fastighetsinvestering 5 159 5 159

Investeringsförbindelser 523 3 579

Övriga ansvarsförbindelser
Derivatinstrument

Valutaderivat
Gängse värde –291 –118
Nominellt värde av underliggande tillgång eller skuld 22 933 25 471

Räntederivat
Gängse värde –683 –1 102 –589 –850
Nominellt värde av underliggande tillgång eller skuld 16 793 19 368 10 000 10 000
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22. AKTIER
Ägarandel

Dotterbolag Land %
Ahlström Konsernipalvelut Oy* Finland 100
AC Cleantech Management Oy Finland 97
AC Verwaltungs-GmbH Tyskland 100
Ahlstrom Capital B.V. Nederländerna 100

ACPack B.V. Nederländerna 100
ÅR Packaging Group AB Sverige 63

Å&R Carton AB Sverige
Å&R Carton A/S Norge
A&R Carton NA Inc. Förenta staterna
Å&R Carton Lund AB Sverige
A&R Carton Ltd Storbritannien
A&R Carton SA Frankrike
A&R Carton Cdf SA Frankrike
A&R Carton Beteiligungen GmbH Tyskland
A&R Carton GmbH Tyskland
A&R Carton Frankfurt GmbH Tyskland
Å&R Carton Oy Finland
A&R Carton Holding GmbH Tyskland
ZAO A&R Carton Kuban Ryssland
A&R Carton AS Estland

AC Tabasalu Kinnistute OÜ Estland
CC Pack Holding AB Sverige 100

CC Pack AB Sverige
Combi Craft AB Sverige

SP Containers Ltd Storbritannien 67
EMI Corp SA Belgien 50

Flextrus Group AB Sverige
Flextrus AB Sverige
Flextrus Ltd Storbritannien
Flextrus Halmstad AB Sverige

DutchCo Alpha Holding B.V. Nederländerna 100
Ahlstrom Capital Solar PVT Ltd Indien 100

DutchCo Delta Holding B.V. Nederländerna 100
AC Invest Two B.V. Nederländerna 100
AC Invest Three B.V. Nederländerna 100
AC Invest Four B.V. Nederländerna 100
AC Kinnistute AS Estland 100
ACEMS B.V. Nederländerna 100

Enics AG Schweiz 96
Enics Schweiz AG Schweiz
Enics Eesti AS Estland
Enics Sweden AB Sverige
Enics Electronics (Beijing) Ltd. Kina
Enics Electronics (Suzhou) Ltd. Kina
Enics Finland Oy Finland
Enics Slovakia s.r.o. Slovakien
Enics Hong Kong Kina

Waspel B.V. Nederländerna 100

Ägarandel
Dotterbolag Land %
AC Real Estate B.V. Nederländerna 100

Waspel Real Estate A.S. Turkiet 100
AC Bucharest Real Estate Holding B.V. Nederländerna 100

BDY Invest S.R.L Rumänien 100
West Residential Park S.R.L Rumänien 50
Rakennus Oy Kivipalatsi Finland 50

As Oy Helsingin Kivipalatsi Finland
* nytt företag

Övriga betydande aktieinnehav
Vacon Abp Finland 11

Avyttringar, likvidationer, fusioner
Second Kosmo AB Sverige likviderat
CETup AB Sverige likviderat
Elbi Elektrik International Turkiet sålt
Elmas Elektrik Turkiet sålt
Elbi Ukraine Ukraina sålt
Elbi Russia Ryssland sålt
Karhula Osakeyhtiö Finland fusionerat
Elva Holding Oy Finland fusionerat
AC-Kiinteistö Oy Finland fusionerat
Fastighets Ab Lönnrotsgatan 3 Kiinteistö Oy Finland fusionerat
Dekad AB Sverige fusionerat
ACPack AB Sverige fusionerat
Sulma Fastigheter AB Sverige fusionerat
AC Kosmo AB Sverige fusionerat
ACEMS AB Sverige fusionerat
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1 000 euro 2013 2012

Kassaflöde från verksamhet
Rörelsevinst/-förlust -2 919 –12 724
Avskrivningar 1 591 1 339
Övriga justeringar 264 9 905
Verksamhetens kassaflöde före
förändring av nettorörelsekapitalet –1 064 –1 480

Förändring av nettorörelsekapitalet

Kortfristiga kundfordringar, ökning (–) /  
minskning (+) –401 1 219

Kortfristiga räntefria skulder, ökning (+) /  
minskning (–) –11 –3 482

Rörelseverksamhetens kassaflöde före finansiella 
poster och skatter –1 477 –3 743

Ränteintäkter och övriga finansiella intäkter 15 410 49
Räntekostnader och övriga finansiella kostnader –1 678 –1 450
Inkomstskatter –15
Nettokassaflöde från verksamhet 12 255 –5 159

Kassaflöde från investeringsverksamhet

Nyanskaffningar –4 754 –407

Investeringar i övriga placeringar –16 908 –23 127
Försäljning av tillgångar i bestående aktiva 72 102 44 620
Förändringar av lånefordringar och övriga fordringar 3 130 –3 039
Nettokassaflöde från investeringsverksamhet 53 570 18 047

Kassaflöde från finansieringsverksamhet
Förändring av långfristiga skulder –28 523 –1 523
Förändring av kortfristiga skulder –22 344 20 646
Betalda dividender –7 525 –4 511
Nettokassaflöde från finansieringsverksamhet –58 391 14 612

Förändring i kassa och finansiella värdepapper 7 434 27 500

Kassa och finansiella värdepapper  
vid räkenskapsårets början 37 584 10 084

Kassa och finansiella värdepapper  
vid räkenskapsårets slut 45 018 37 584

1 000 euro Not 2013 2012

Omsättning 1 4 934 4 314

Övriga rörelseintäkter 2 28 55

Personalkostnader 4 –2 684 –2 704
Avskrivningar och nedskrivningar 9 –1 591 –1 339
Övriga rörelsekostnader –2 431 –12 853

Rörelsevinst /-förlust –1 744 –12 527

Finansiella intäkter och kostnader 6
Ränte- och övriga finansiella intäkter 16 079 817
Ränte- och övriga finansiella kostnader –1 627 –2 077

14 452 –1 260

Resultat före extraordinära poster 12 708 –13 787

Extraordinära poster 7 –410 –53

Resultat före bokslutsdispositioner  
och skatter 12 298 –13 840

Bokslutsdispositioner
Förändring av avskrivningsdifferens –150 –4

Inkomstskatter 8 0 –15

Räkenskapsperiodens resultat 12 148 –13 859

Moderbolagets 
resultaträkning

Moderbolagets 
finansieringsanalys
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AKTIVA
31.12. 31.12.

1 000 euro Not 2013 2012

BESTÅENDE AKTIVA    

Immateriella tillgångar 9  
Immateriella rättigheter 4 382 197

Immateriella tillgångar totalt 4 382 197

Materiella tillgångar 9
Mark- och vattenområden 26 254 26 254
Byggnader och konstruktioner 28 008 29 055
Maskiner och inventarier 1 029 1 108
Övriga materiella tillgångar 69 69

Förskottsbetalningar och pågående 
anskaffningar 64 342

Materiella tillgångar totalt 55 424 56 828

Placeringar 10
Aktier i koncernbolag 93 986 149 814
Övriga aktier och andelar 17 853 16 838

Placeringar totalt 111 839 166 651

BESTÅENDE AKTIVA TOTALT 171 645 223 676

RÖRLIGA AKTIVA

Långfristiga fordringar    
Lånefordringar 339 339

Långfristiga fordringar totalt 339 339

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 181 215

Fordringar hos företag inom samma 
koncern 18 4 945 7 453
Lånefordringar 495 460
Övriga fordringar 8
Resultatregleringar 11 103 94

Kortfristiga fordringar totalt 5 724 8 230

Kassa och bank 45 018 37 584

RÖRLIGA AKTIVA TOTALT 51 081 46 153

AKTIVA TOTALT 222 726 269 828
 

PASSIVA
31.12. 31.12.

1 000 euro Not 2013 2012

EGET KAPITAL 12

Aktiekapital 36 092 36 092
Överkursfond 12 774 12 774
Balanserade vinst (förlust) 116 045 136 706
Räkenskapsperiodens resultat 12 147 –13 859
EGET KAPITAL TOTALT 177 058 171 713

ACKUMULERADE BOKSLUTSDISPOSITIONER
Avskrivningsdifferens 1 196 1 046
ACKUMULERADE  
BOKSLUTSDISPOSITIONER TOTALT 1 196 1 046

AVSÄTTNINGAR 14 951 2 126

FRÄMMANDE KAPITAL

Långfristigt främmande kapital 15
Skulder till kreditinstitut 27 109
Skulder till företag inom samma 
koncern 18 1 414

Långfristigt främmande kapital totalt 0 28 523

Kortfristigt främmande kapital
Skulder till kreditinstitut 35 109 35 109
Leverantörsskulder 178 435
Skulder till företag inom samma 
koncern 18 6 876 29 748

Övriga skulder 226 233
Resultatregleringar 17 1 132 897

Kortfristigt främmande kapital totalt 43 521 66 421

FRÄMMANDE KAPITAL TOTALT 43 521 94 944

PASSIVA TOTALT 222 726 269 828

Moderbolagets  
balansräkning
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Revisionsberättelse   

TILL AHLSTRÖM CAPITAL OY:S 
BOLAGSSTÄMMA

Vi har reviderat Ahlström Capital Oy:s 
bokföring, bokslut, verksamhetsberättelse 
och förvaltning för räkenskapsperioden 
1.1–31.12.2013. Bokslutet omfattar koncer-
nens samt moderbolagets balansräkning, 
resultaträkning, rapport över kassaflöden 
och noter till bokslutet. 

Styrelsens och verkstäl-
lande direktörens ansvar 
Styrelsen och verkställande direktören 
ansvarar för upprättandet av bokslutet 
och verksamhetsberättelsen och för att 
de ger riktiga och tillräckliga uppgifter 
i enlighet med i Finland ikraftvarande 
stadganden gällande upprättande av 
bokslut och verksamhetsberättelse. 
Styrelsen svarar för att tillsynen över 
bokföringen och medelsförvaltningen är 
ordnad på behörigt sätt och verkställande 
direktören för att bokföringen är lagenlig 
och medelsförvaltningen ordnad på ett 
betryggande sätt.

Revisorns skyldigheter
Vår skyldighet är att uttala oss om bokslu-
tet, koncernbokslutet och verksamhets-
berättelsen på grundval av vår revision. 
Revisionslagen förutsätter att vi iakttar 
yrkesetiska principer. Vi har utfört revi-
sionen i enlighet med god revisionssed i 
Finland. God revisionssed förutsätter att vi 
planerar och genomför revisionen för att 
få en rimlig säkerhet om huruvida bokslu-
tet och verksamhetsberättelsen innehåller 
väsentliga felaktigheter och om huruvida 
medlemmarna i moderbolagets styrelse 
eller verkställande direktören har gjort sig 

skyldiga till en handling eller försummelse 
som kan medföra skadeståndsskyldighet 
gentemot bolaget, eller brutit mot aktiebo-
lagslagen eller bolagsordningen.

En revision innefattar att genom olika 
åtgärder inhämta revisionsbevis om 
belopp och annan information som ingår 
i bokslutet och verksamhetsberättelsen. 
Valet av granskningsåtgärder baserar 
sig på revisorns omdöme och innefattar 
en bedömning av risken för en väsentlig 
felaktighet på grund av oegentligheter 
eller fel. Vid denna riskbedömning beaktar 
revisorn den interna kontrollen som har 
en betydande inverkan för bolaget vid 
upprättandet av ett bokslut och verk-
samhetsberättelse som ger riktiga och till-
räckliga uppgifter. Revisorn bedömer den 
interna kontrollen för att kunna planera 
relevanta granskningsåtgärder, men inte 
i syfte att göra ett uttalande om effek-
tiviteten i företagets interna kontroll. En 
revision innefattar också en utvärdering av 
ändamålsenligheten i de redovisningsprin-
ciper som har använts och av rimligheten 
i företagsledningens bokföringsmässiga 
uppskattningar, liksom en bedömning av 
den övergripande presentationen av bok-
slutet och verksamhetsberättelsen.

Enligt vår mening har vi inhämtat 
tillräckliga och ändamålsenliga revisions-
bevis som grund för vårt uttalande.

Uttalande om bokslutet och 
verksamhetsberättelsen
Enligt vår mening ger bokslutet och verk-
samhetsberättelsen riktiga och tillräckliga 
uppgifter om koncernens och moder-
bolagets ekonomiska ställning samt om 
resultatet av dess verksamhet i enlighet 
med i Finland gällande bestämmelser om 

upprättande av bokslut och verksamhets-
berättelse. Uppgifterna i verksamhetsbe-
rättelsen och bokslutet är konfliktfria. 

Uttalanden som avges  
på basen av uppdrag  
av styrelsen
Vi förordar fastställande av bokslutet. 
Styrelsens förslag till disposition av de 
utdelningsbara medel som balansräk-
ningen för moderbolaget utvisar beaktar 
stadgandena i aktiebolagslagen. Vi 
förordar beviljandet av ansvarsfrihet för 
moderbolagets styrelseledamöter samt 
för verkställande direktören för den av oss 
granskade räkenskapsperioden.

Helsingfors den 12 februari 2014

Ernst & Young Ab
CGR-samfund

Kristina Sandin
CGR
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Styrelsens förslag till vinstdisposition  

Moderbolagets balanserade vinstmedel och resultat för räkenskapsåret uppgår enligt balansräkningen per 31.12.2013 till:

  euro
 Balanserade vinstmedel 116 045 415,98
 Räkenskapsårets vinst     12 147 633,51
 Utdelningsbara vinstmedel, totalt 128 193 049,49

Styrelsen föreslår att
 28,20 euro per aktie utdelas i dividend på 360 919 utestående aktier 10 177 915,80
 och att styrelsen befullmäktigas att besluta om en tilläggsdividend om högst 3 700 000,00
 totalt högst 13 877 915,80

 och att återstående belopp balanseras.

Helsingfors 12 februari 2014

Stig Gustavson
styrelseordförande

 Thomas Ahlström Mats Danielsson

 Johannes Gullichsen Kaj Hedvall

 Jouko Oksanen Peter Seligson

Panu Routila
verkställande direktör
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Aktiernas balansvärde och  
externa gängse värde (efv)

Milj. euro om inte annat anges 31.12.2013 31.12.2012

BALANSVÄRDET

Balansvärdet på Ahlström Capital-koncernens eget kapital 183,9 169,2

Balansvärdet på eget kapital per aktie, euro 509,61 468,84

EXTERNA GÄNGSE VÄRDET (EFV)*

Industriella investeringar 247,6 248,2

Cleantech 10,7 13,5

Fastigheter 66,2 68,7

Likvida medel 55,3 41,5

Räntebärande skulder och övrigt –40,4 –70,8

Externa gängse värdet på Ahlström Capital-koncernen totalt 339,4 301,1
Externa gängse värdet per aktie, euro 940,29 834,16

* I värderingen av sina innehav följer Ahlström Capital IPEV-anvisningarna (International Private Equity and Venture Capital Valuation Guidelines), enligt vilka det externa gängse 
   värdet är det pris med vilket ett värderingsobjekt på rapporteringsdagen skulle kunna byta ägare i en transaktion mellan fria marknadsaktörer. 
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Aktier och aktieägare

Aktier och aktiekapital
Ahlström Capital Oy:s registre-
rade aktiekapital per 31.12.2013 var 
36 091 900 euro. 

Bolaget har en aktieserie. Varje aktie 
medför en röst vid bolags stämman.
Bolagsordningen innehåller en klausul om 

inlösen enligt 3 kapitlet 7 § aktiebo-
lagslagen.

Aktieinnehav
I slutet av år 2013 hade Ahlström 
Capital Oy 211 aktieägare.

Styrelsens aktieinnehav 
Den 31.12.2013 ägde medlemmar av 
styrelsen totalt 7 967 aktier i Ahlström 
Capital Oy, vilket motsvarar 2,2 procent 
av röstetalet och antalet aktier.

INNEHAV PER AKTIEÄGARE 31.12.2013

Antal
Procent 
av antal

Antal  
aktier och

Procent 
av antal Antal aktier

Antal aktier ägare ägare röster aktier i genomsnitt

1–100 68 32,2 1 876 0,5 27

101–500 37 17,5 8 291 2,3 224

501–1 000 21 10,0 16 390 4,5 780

1 001–5 000 69 32,7 168 150 46,6 2 437

5 001– 16 7,6 166 212 46.1 10 388
Totalt 211 100,0 360 919 100,0 1 710

AKTIEÄGARE PER KATEGORI 31.12.2013

Antal aktier Procent av antal aktier

Företag 38 904 10,8 

Finansinstitut och försäkringsbolag 3 750 1,0 

Offentliga samfund 23 490 6,5 

Privathushåll i Finland 243 592 67,5 

Utländska privathushåll 46 572 12,9 

Övriga 4 611 1,3 

Totalt 360 919 100,0 

STÖRSTA AKTIEÄGARE PER 31.12.2013

Antal aktier Andel, %

Antti Ahlström Perilliset Oy 37 585 10,41

Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma 23 490 6,51

Mona Huber 14 327 3,97

Jacqueline Tracewski 10 076 2,79

Kaj Nahi 9  760 2,70

Kim Kylmälä 8 464 2,35

Anneli Studer 7 930 2,20

Johan Gullichsen 7 537 2,09

Niklas Lund 6 953 1,93

Kasper Kylmälä 6 908 1,91

Övriga 227 889 63,14

Totalt 360 919 100,00
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Förvaltningsprinciper

Ahlström Capital Oy är ett i Finland 
registrerat privat aktiebolag. Inom verk-
samheten tillämpas god förvaltningspraxis 
enligt aktiebolagslagen i Finland, bolagets 
bolagsordning och principerna i Finsk kod 
för bolagsstyrning.

Ahlström Capital är medlem i Euro-
pean Private Equity & Venture Capital 
Association (EVCA) och i den finländska 
kapitalinvesterarföreningen Suomen 
pääomasijoitusyhdistys ry (FVCA).

Bolaget tillhandahåller regelbunden 
information till aktieägare, anställda och 
offentligheten. På webbplatsen www.
ahlstromcapital.com finns information om 
bolaget och dess verksamhet.

Styrelsens arbete regleras även av 
en arbetsordning som fastställer och 
dokumenterar styrelsens och ledningens 
ansvarsområden och arbetssätt samt 
bolagets rapporteringspraxis.

Ahlström Capital Oy är koncernens 
moderbolag, och det innehar betydande 
minoritetsposter i intressebolagen. 
Moderbolaget svarar för koncernens 
utveckling, har hand om koncernredo-
visningen och ger koncern- och intres-
sebolagen stöd i frågor som gäller bl.a. 
riskhantering, finansiering, ekonomi, juridik 
och företagsledning samt råd om strategi 
och investeringar.

Koncernen består av ett flertal 
självständiga bolag, underkoncerner och 
enskilda intressebolag. Beslut gällande 
respektive dotterbolags, underkoncerners 
och enskilda intressebolags verksamhet 
fattas av dessa bolags beslutande organ.

Bolaget utövar sin ägarfunktion genom 
årligen av styrelsen utsedda represen-
tanter i dotter- och intressebolagens 
beslutande organ.

Bolagets aktier har överförts till det 
finska värdeandelssystemet som uppe-
hålls av Euroclear Finland Ab.

Bolagsstämman
Vid bolagsstämman, som är högsta 
beslutande organ i Ahlström Capital, 
utövar aktieägarna sin rätt att besluta 
om bolagets angelägenheter. Ordinarie 
bolagsstämman fattar beslut om antalet 

styrelseledamöter och väljer ledamöterna 
i styrelsen. Det är även bolagsstämman 
som ensam bland annat beslutar om änd-
ring av bolagsordningen samt fastställer 
bokslutet, beslutar om vinstutdelning och 
väljer revisorer. 

År 2013 hölls ordinarie bolagsstämman 
den 21 mars i Helsingfors. Därtill hölls en 
extra bolagsstämma den 22 augusti.

Deltagande i bolagsstämman förutsät-
ter förhandsanmälan senast den dag som 
nämns i kallelsen, tidigast 10 dagar före 
dagen för bolagsstämman.

Kallelse till bolagsstämma sker 
antingen genom annons i Officiella 
tidningen eller per rekommenderat brev 
till aktieägarna tidigast två månader och 
senast två veckor före den dag då anmäl-
ningstiden går ut. 

Meddelanden till aktieägarna skickas 
som e-post eller skriftligen per post. 

Styrelsen
Ordinarie bolagsstämman väljer minst fem 
och högst sju ordinarie styrelseledamöter. 
Styrelseledamöternas mandattid går ut 
när den ordinarie bolagsstämma som 
följer efter valet avslutas. Styrelsen utser 
inom sig ordförande och vid behov vice 
ordförande. Den nuvarande styrelsen har 
sju ledamöter, av vilka Johannes Gul-
lichsen och Jouko Oksanen har varit med 
sedan bolaget bildades den 30 juni 2001, 
Stig Gustavson sedan 31 mars 2011, Mats 
Danielsson sedan 7 november 2011 samt 
Thomas Ahlström, Kaj Hedvall och Peter 
Seligson sedan 22 augusti 2013. Som 
styrelsens ordförande har verkat Stig 
Gustavson sedan 30 augusti 2011.

Styrelseledamöterna är oavhängiga, 
bortsett från Johannes Gullichsen och 
Peter Seligson, som också är ledamöter 
av styrelsen för den största aktieägaren 
Antti Ahlström Perilliset Oy, samt Thomas 
Ahlström, som är verkställande direktör 
för Antti Ahlström Perilliset Oy.

Styrelsen har inga kvinnliga ledamöter.
Styrelsen representerar bolagets 

ägare. Dess uppgifter och ansvar regleras 
i aktiebolagslagen och annan tillämplig 
lagstiftning, i bolagsordningen samt i sty-

relsens arbetsordning. Bolagets styrelse 
har en allmän befogenhet att handlägga 
alla frågor som inte enligt lag eller bolags-
ordningen ska beslutas eller verkställas av 
andra organ. 

Styrelsen har tillsammans med verk-
ställande direktören hand om den interna 
kontrollen inklusive riskhanteringen. 
Riskhanteringen sker huvudsakligen i 
dotter- och intressebolagen där risker kan 
uppstå. 

Styrelsen fastställer bolagets och kon-
cernens övergripande mål och strategi 
och godkänner den årliga affärsplanen. 

Styrelsen höll under 2013 totalt 21 
möten, varav fyra var per capsulam-
möten. Vid 17 möten deltog alla styrelse-
ledamöter i beslutsfattandet, medan vid 
fyra möten var en ledamot frånvarande.

Medlemmar i nominerings- och 
kompensationskommittén har under 2013 
varit Stig Gustavson (ordförande), Jouko 
Oksanen, Martti Saikku (fram till 22.8) 
och Thomas Ahlström (sedan 22.8). 
Thomas Ahlström har sedan 28.6.2012 
deltagit i mötena som representant för 
Antti Ahlström Perilliset Oy när kommit-
tén behandlat val av styrelseledamöter 
och styrelsearvoden. Kommitténs uppgift 
är att för styrelsen bereda ärenden 
som gäller bolagets och koncernens 
förvaltning, inom bolaget tillämpliga 
avlönings- och incitamentsprogram samt 
anställningsvillkor för bolagets ledning. 
Kommittén sammanträdde fyra gånger 
under 2013. 

Verkställande direktören och 
personalen
Ahlström Capitals verkställande direktör 
utses av styrelsen. Verkställande direk-
tören planerar och leder bolagets och 
koncernens verksamhet och ansvarar för 
bolagets och koncernens operativa för-
valtning enligt styrelsens anvisningar och 
beslut. Han övervakar och leder arbetet 
med analys och värdering av potentiella 
investeringsobjekt samt utvecklandet och 
avyttrandet av innehav.   

Verkställande direktör för bolaget är 
sedan 1.4.2008 ekon.mag. Panu Routila.
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Panu Routila är ordförande i styrelserna 
för Enics AG,  AC Cleantech Manage-
ment Oy, Vacon Abp, Rakennus Oy Kivipa-
latsi och Asunto Oy Helsingin Kivipalatsi 
samt medlem av styrelserna för Ripasso 
Energy AB och ÅR Packaging Group AB.  
Han äger 12 688 aktier i portföljföretaget 
ÅR Packaging Group AB och 75 aktier i 
AC Cleantech Management Oy samt har 
rätt att teckna 25 000 aktier i Enics AG.

Panu Routila har rätt att avgå med pen-
sion vid 63 års ålder. Om arbetskontraktet 
avbryts på Ahlström Capitals initiativ 
före 31.12.2014 har Routila rätt till ett 
avgångsvederlag som motsvarar aderton 
månaders lön. Om arbetskontraktet bryts 
efter 1.1.2015 motsvarar vederlaget sex 
månaders lön. 

Förutom verkställande direktören sys-
selsätter bolaget 13 personer. Deras upp-
gift är att bistå verkställande direktören, 
aktivt följa verksamheten och utveckla 
bolaget enligt uppställda mål, sköta 
rapporteringen samt bereda investerings- 
och avyttringsbeslut som ska behandlas 
av bolagets styrelse och intresse- och 
dotterbolagens styrelser. 

Löner, arvoden och incitament
Bolagsstämman fastställer styrelseleda-
möternas arvoden. Styrelsearvodet för 
2013–2014 är 80 000 euro per år för 
ordföranden och 32 000 euro per år för 
styrelseledamöterna. För styrelsemöten 
betalas inget särskilt mötesarvode. För 
kommittémöten betalas ett mötesar-
vode om 800 euro. Styrelsen fastställer 
verkställande direktörens lön och andra 
förmåner samt beslutar om löner, bonusar 
och förmåner för den övriga företagsled-
ningen.

Bolagets befattningshavare har rätt till 
bonus enligt bolagets bonuspraxis. Bonu-
sarna bestäms utifrån bolagets framgång. 

Kontrollsystem
Ahlström Capitals revisor är revisions-
samfundet Ernst & Young Ab med 
Kristina Sandin, CGR, som huvudansvarig 
revisor. Revisorerna avger en lagstadgad 

revisionsberättelse till bolagets aktieägare 
i samband med bokslutet. Revisorerna 
rapporterar även om sina iakttagelser 
till bolagets styrelse.  Kostnaderna för 
koncernrevisionen år 2013 var 672 tusen 
euro (742; 879).

Bolaget följer gällande insiderregler, 
men då bolaget inte är börslistat har det 
ingen särskild kontrollfunktion för detta.
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Information till aktieägarna

Bolagsstämma
Ahlström Capital Oy:s ordinarie bolags-
stämma hålls onsdagen den 26 mars 
2014 kl. 17.00 i Helsingfors, Södra 
Esplanaden 14.

Kallelse till ordinarie bolagssstäm-
man publiceras i Officiella tidningen nr 
24/28.2.2014.

Ekonomisk information
Ahlström Capitals ekonomiska rapport 
2013 publiceras på svenska, finska och
engelska. Rapporten finns även på bola-
gets webbplats www.ahlstromcapital.com.

År 2014 ger bolaget sina aktieägare 
finansiell information kvartalsvis.

Bolagets årsredovisning 2014 beräk-
nas komma ut i mars 2015.

Vissa uppgifter i denna ekonomiska rapport utgör inte historiska fakta utan är antaganden bland annat gällande  
marknadstillväxt och marknadsutveckling, avkastning och lönsamhet. Uttalanden som föregås av ”tror”,  
”förväntar”, ”uppskattar” och ”räknar med” eller liknande uttryck är exempel på påståenden riktade på framtiden.  
Dessa bygger på prognoser, uppskattningar och projektioner och innehåller därför element av risk och osäkerhet,  
vilket kan medföra att det faktiska utfallet i högre eller mindre grad avviker från sådana antaganden och  
påståenden.





Traditionen fortsätter...
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