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Pressmeddelande      1.12.2021 

AHLSTRÖM CAPITAL HAR SLUTFÖRT FÖRVÄRVET AV M&J 
RECYCLING 

Ahlström Capitals helägda investeringsbolag Ahlstrom Capital BV har idag slutfört 
förvärvet av Metso Outotec’s avfallsåtervinningsverksamhet M&J Recycling. Det nya 
industriella förvärvet utvidgar Ahlström Capitals portfölj till den växande 
återvinningsmarknaden.  
  
 
”Förvärvet av M&J Recycling förstärker hållbar utveckling av vår portfölj. Ahlström Capital 
investerar i företag som kan utvecklas till ledande inom sin egen bransch, och vi ser goda 
förutsättningar för hållbar värdeutveckling i M&J Recycling”, säger Lasse Heinonen, 
verkställande direktör för Ahlström Capital. ”Vi vill varmt välkomna Uffe Hansen och hans 
team samt nya styrelseordförande Carsten Nygaard Knudsen till Ahlström Capitals 
nätverk”, fortsätter Heinonen. 
 
M&J Recycling är en ledande, global leverantör av anläggningar för återvinning av avfall 
med huvudkontor i Danmark. Uffe Hansen, som var chef för avfallsåtervinnings-
verksamheten vid Metso Outotec, blir verkställande direktör för M&J Recycling. Företagets 
huvudkontor är beläget i Horsens, Danmark, och samtliga anställda fortsätter i det nya 
bolaget. 

”Med Ahlström Capital som M&J Recyclings nya ägare får vi en möjlighet att uppnå vår fulla 
potential. Vi har haft en stark tillväxt under de senaste åren och återvinningsverksamheten 
blomstrar. Nu kan vi fokusera och satsa på våra kunder, portfölj och organisation för att 
främja såväl organisk som icke-organisk tillväxt”, säger Uffe Hansen, verkställande direktör 
för M&J Recycling. 

Förvärvet publicerades den 16.7.2021. 
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Ahlström Capital är ett av Finlands största investeringsbolag med en historia på 170 år. 
Vi är ett familjeägt investeringsbolag som skapar mervärde för sina aktieägare genom att 
investera i börsbolag, privatägda bolag samt i fastigheter och skog. År 2020 var den årliga 
omsättningen i våra portföljbolag ca 4.5 miljarder EUR och bolagen hade ca 14 600 
anställda i 30 länder. I Ahlström Capitals portfölj ingår betydande innehav i de 
börsnoterande bolagen Detection Technology Oyj, Glaston Oyj Abp och Suominen Oyj. 
Utöver det omfattar portföljen Enics AG, M&J Recycling och Ahlström Invest B.V.  (som är 
en betydande ägare i Ahlstrom-Munksjö) samt innehav i AC Cleantech Growth Fund I. Vår 
portfölj inkluderar även betydande fastighets- och skogsinnehav. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


