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Ahlström Capital köper Destia 

 

Ahlström Capital har slutit avtal om att av finska staten förvärva 
serviceföretaget Destia Ab som verkar i infrastruktur- och byggbranschen. 
Köpet skapar klarhet i konkurrensläget inom infrastruktur- och 
byggbranschen.  
 

Ahlström Capital har idag 26.5.2014 slutit ett avtal med finska staten, enligt vilket 
Ahlström Capital förvärvar hela aktiestocken i Destia Ab. Statsrådet godkände 
22.5.2014 det arrangemang som förhandlats fram med Ahlström Capital. 
Köpesumman för Destias aktier uppgår till 148 miljoner euro, vilket innefattar 42 
miljoner euro återbetalning av kapital till staten. Aktiernas köpesumma baserar sig på 
bolagets skuldfria värde på 130 miljoner euro. Slutförandet av affären kräver 
konkurrensmyndighetens godkännande. 
 
Destia bygger, underhåller och planerar trafikleder samt trafik- och industrimiljöer och 
dess omsättning uppgick till cirka 490 miljoner euro år 2013. Destia Ab bildades i 
samband med bolagiseringen av före detta Vägaffärsverket år 2008. Därefter har 
Destia systematiskt förbättrat sin konkurrensförmåga bland annat genom att 
koncentrera sin kärnverksamhet, förbättra sin kostnadseffektivitet samt utveckla sin 
organisation.  
 
”Destia är den ledande aktören inom sin bransch i Finland, med stabila möjligheter 
att växa som producent av helhetstjänster inom infrastrukturbranschen.  Bolaget har 
intressanta möjligheter att växa bland annat inom underhåll av tågbanor, berg- och 
gruvbyggande samt energibyggande. Efter bolagiseringen av Destia har bolaget 
utvecklats avsevärt, vilket ger oss en bra grund att fortsätta som aktiva ägare 
tillsammans med Destias ledning och personal”, säger Ahlström Capitals 
verkställande direktör Panu Routila.  
 
”I ägararrangemangen har det varit viktigt för staten att utöver ett rätt försäljningspris 
även hitta en ny inhemsk ägare, som förbinder sig till att utveckla bolaget på ett 
ansvarstagande och lånsiktigt sätt i Finland.  Ägararrangemanget påverkar inte 
personalen, arbetsavtal eller tilläggspensioner. Under nya ägarens styrning har 
bolaget och dess anställda förhoppningsvis även framför sig tillväxtutsikter. Min 
uppfattning är att lösningen är den rätta för såväl bolaget, dess personal och för 
staten”, konstaterar minister Pekka Haavisto som ansvarar för statens ägarstyrning. 
 
  



 

  
 
 

”Försäljningen av Destia till en privat ägare förtydligar vår roll som producent av 
infrastrukturtjänster.  Vi har under de senaste åren konsekvent förstärkt våra 
affärsfunktioner och vårt strategiska mål är att lönsamt växa på 
infrastrukturmarknaden”, konkluderar Destias verkställande direktör Hannu 
Leinonen. 
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Ahlström Capital 

Ahlström Capital är ett av Finlands största investeringsbolag som skapar mervärde för sina aktieägare genom att 

placera i industriella företag, börsbolag och fastigheter. Släkten Ahlström koncentrerar förvaltningen av sin 

egendom till Ahlström Capital med påföljden att Ahlström Capitals balans stiger till över 700 miljoner euro. Efter 

arrangemanget innefattar Ahlström Capitals portfölj betydande aktieinnehav i börsbolagen Ahlstrom Abp, 

Munksjö Oyj, 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.  Vi bidrar till en välfungerande värld 

genom att bit för bit bygga, upprätthålla och planera moderna trafik- och industrimiljöer samt producera 

trafikrelaterade experttjänster.  Våra tjänster omfattar såväl verksamhet ovan jord som underjordiskt byggande. 

Destia-koncernens omsättning var 489,7 miljoner euro år 2013.  Vi sysselsatte ca 1 500 experter. 

 

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

 
  

 


