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Avyttringen av ÅR Packagings affärsverksamheter annulleras – Ahlström Capital förblir 
största ägaren i ÅR Packaging 

ÅR Packaging Group meddelade i november 2013 att bolaget kommer att avyttra alla sina 
affärsverksamheter. Affären gällande affärsverksamheten Tobacco har dock annullerats, 
varför avyttringen av ÅR Packaging Groups affärsverksamheter inte kommer att genomföras. 
Ahlström Capital förblir huvudägare i ÅR Packaging och förbinder sig att vidareutveckla 
bolaget. 

ÅR Packaging Group, ett av Ahlström Capitals portföljbolag, meddelade 8.11.2013 att bolaget 
hade undertecknat avtal, som då de slutförs skulle leda till avyttring av samtliga ÅR Packagings 
affärsverksamheter. ÅR Packagings verksamhet utgörs av förpackningsverksamheterna Tobacco, 
Specialities och Food. Avyttringen av Tobacco-affärsverksamheten kommer dock inte att 
genomföras.  

ÅR Packaging har även avslutat förhandlingarna om avyttring av förpackningsverksamheterna 
Specialities och Food. 

”Ahlström Capital förblir aktiv ägare i ÅR Packaging Group tillsammans med bolagets övriga 
nuvarande ägare. Särskilt efter de utvecklingsåtgärder som genomfördes 2012 är ÅR Packaging 
betydligt konkurrenskraftigare på marknaden än tidigare. År 2013 var ett mycket starkt år för ÅR 
Packaging, vilket skapar en stabil grund för vidareutvecklingen av bolaget”, säger Panu Routila, 
VD för Ahlström Capital. 

Ahlström Capital, fonderna förvaltade av Accent Equity och ÅR Packaging Groups ledning förblir 
ägare i ÅR Packaging. Ahlström Capital äger 63 procent av bolagets aktier.  

Tilläggsinformation: 

Panu Routila, verkställande direktör, Ahlström Capital Oy, tfn 040 503 6757  

ÅR Packaging Group 
ÅR Packaging Group är ett av Europas ledande bolag inom förpackningsindustrin. Bolaget har en 
omsättning på över 420 miljoner euro och sysselsätter 1 600 anställda i 14 fabriker i sju länder. Bolagets 
huvudkontor ligger i Lund i Sverige. ÅR Packaging Group grundades år 2011 genom en fusion av A&R 
Carton Group, en av Europas ledande förpackningskoncerner, och Flextrus, som är ett ledande bolag i 
norra Europa inom flexibel förpackning. 

Ahlström Capital 
Ahlström Capital är ett privat investeringsbolag som skapar mervärde för sina aktieägare genom att 
fokuserat investera i industriella objekt, fastigheter och tillväxtföretag i miljöteknologibranschen. Bolaget 
är en av de största riskkapitalinvesterarna i Finland med en portfölj vars sammanlagda omsättning 
överstiger en miljard euro.  

Accent Equity 
Accent Equity är ett ledande nordiskt privat investeringsbolag som är grundat 1994. Sedan bolaget 
grundades har dess fonder investerat i cirka 70 bolag och avyttrat runt 50 av dem. Accent Equity Partners 
AB fungerar som rådgivare till 7 fonder, vars sammanlagda kapital uppgår till över en miljard euro. 
Accents målsättning är att utveckla portföljbolagen till märkbara operatörer på den nordiska, europeiska 
och globala marknaden genom förbättringar i bolagens operativa verksamheter och strategiska positioner. 


