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Destia övergick i Ahlström Capitals ägo 
 
Ahlström Capital slöt den 26 maj 2014 ett avtal om att förvärva Destia Oy:s aktiestock av 
finska staten. Konkurrens- och konsumentverket har gett sitt godkännande till arrangemanget 
och Destia Oy har i dag den 1 juli 2014 övergått i Ahlström Capitals ägo.  
 

Därtill har den emission av ett masskuldebrevslån som genomfördes för företagsköpet avslutats. 
I samband med detta har emittenten AC Alpha Oyj bytt namn till Destia Group Oyj.  
 
Destia Oy:s extraordinarie bolagsstämma som hölls den 1 juli 2014 valde ny styrelse till bolaget. 
Bolagsstämman valde Ahlström Capital Oy:s verkställande direktör och nya styrelseledamoten 
Panu Routila till styrelseordförande. Till styrelseledamöter valdes därtill Jacob af Forselles som 
verkar som placeringsdirektör på Ahlström Capital Oy samt försvarsministeriets kanslichef, 
generallöjtnant Arto Räty. Matti Mantere och Solveig Törnroos-Huhtamäki fortsätter som 
ledamöter i styrelsen. 
 
 
Tilläggsinformation: 
 
Panu Routila, verkställande direktör, Ahlström Capital Oy, tfn +358 (0)10 888 4211 
 
 
Ahlström Capital 
Ahlström Capital är ett av Finlands största investeringsbolag som skapar mervärde för sina aktieägare genom att 
placera i industriella objekt, börsbolag och fastigheter. Efter Destia-affären stiger Ahlström Capital koncernens 
balansomslutning till 1 miljard euro och koncernens årliga omsättning till 1,4 miljarder euro.  Ahlström Capitals portfölj 
består av betydande aktieinnehav i börsbolagen Ahlstrom Abp, Munksjö Oyj, Orava Bostadsfastighetsfond Abp, 
Outokumpu Oyj och Vacon Oyj. Dessutom innehåller portföljen direkta industriella placeringar som andelar i Enics AG 
och ÅR Packaging Group samt betydande fastighets- och skogsegendom. 
 
Destia 

Destia är ett finländskt serviceföretag inom infrastruktur- och byggbranschen.  Destia bidrar till en välfungerande värld 
genom att bit för bit bygga, upprätthålla och planera moderna trafik- och industrimiljöer samt producera 
trafikrelaterade experttjänster.  Tjänsterna omfattar såväl verksamhet ovan jord som underjordiskt byggande. Destia-
koncernens omsättning var 489,7 miljoner euro år 2013.  Destia har 1 500 anställda. 
 

Destia – För en välfungerande värld. www.destia.fi 
 


