Pressmeddelande 23 maj 2022
Ahlström Capital förvärvar majoriteten av Ahlstrom-Munksjös affärsområde Decor
Ahlström Capitals helägda investeringsbolag Ahlstrom Capital BV har i dag
undertecknat ett avtal om att förvärva 60 procent av Ahlstrom-Munksjös
dekorpappersverksamhet. Affärsområdet Decor förflyttas till ett nybildat bolag som
kommer att namnges Munksjö. Förvärvet passar förträffligt ihop med Ahlström
Capitals fokusområde skog&fiber och erbjuder goda möjligheter till värdeutveckling.
Ahlström Capital har varit en långvarig ägare i Munksjö sedan 2013, då Munksjö AB och
Ahlstroms verksamhet Label and Processing förenades. Sedan 2017 har Ahlstrom-Munksjö
utvecklat affärsområdet Decor. Decor har gått från en etablerad europeisk verksamhet till
en ledande, världsomfattande aktör som kan betjäna sina kunder globalt. Förvärvet av
Caieiras specialpappersbruk i Brasilien skapade en grund för tillväxt i Sydamerika. Genom
förvärvet av dekorpapperstillverkaren Minglian New Materials Technology i Xingtai kom
bolaget in i Kina, på den snabbast växande marknaden för dekorpapper i världen.
”Ahlstrom-Munksjös Decor-verksamhet är en ledande global leverantör. Företaget har ett
branschledande varumärke, Munksjö, och en omfattande produktportfölj. Verksamheten är
redan ledande inom segmentet för avancerade dekorpapper och genom förvärvet av
Minglian New Materials Technology har verksamheten fått fotfäste i Kina och förstärkt sin
konkurrenskraft i dekorpapper. Munksjös Decor-verksamhet är en viktig investering i
Ahlström Capitals fokusområde skog&fiber”, säger Ahlström Capitals vd Lasse Heinonen.
Affärsområdet Decor har varit en del av Munksjös varumärke redan i 25 år. Varumärket är
välkänt inom hela dekorpappersindustrin tack vare utmärkt kvalitét och service. Ahlstrom
Capital B.V. blir, med en ägarandel på 60 procent, den största ägaren i det nya bolaget
Munksjö. Ahlstrom-Munksjö behåller en minoritetsandel tillsammans med Nidoco AB. Som
ett fristående bolag kommer Decor-verksamheten att accelerera sin tillväxt samt förstärka
konkurrenskraften och det globala innovationsledarskapet.
Det slutliga genomförandet av affären kräver konkurrensmyndigheternas godkännande.
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Mera info om Decor-verksamhet
Produkter:

Pappersbaserade ytbeläggningar
laminatgolv, möbler och inredning

Nyckelmarknader:

Europa, Nordamerika,
exportmarknader

Produktion:

Tyskland (Unterkochen och Dettingen), Spanien (Tolosa),
Frankrike (Arches), Brasilien (Caieiras) och Kina (Xingtai)

Omsättning:

Ca 500 miljoner euro

Anställda:

1 200 personer

Sydamerika,

för

trämaterial
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Mera info om minoritetsägarna:
Ahlstrom-Munksjö är en global ledare inom hållbara och innovativa fiberbaserade
lösningar. Ahlstrom-Munksjös mission är att utvidga fiberbaserade lösningars betydelse
för en mer hållbar vardag. Bolagets omsättning är ungefär 3.1 miljarder euro och det har
ca. 8000 anställda.
Nidoco AB är ett svenskt investeringsbolag, vars strategi är att skapa långsiktigt värde
genom aktivt ägarskap i börsbolag och onoterade bolag. Nidoco är idag en ledande
aktieägare i tre börsnoterade bolag med huvudkontor i Norden och har globalt direkta och
indirekta investeringar i mer än 300 onoterade bolag globalt. Nidoco är en fristående del
av Virala Group.

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 2021 var den årliga
omsättningen i våra portföljbolag ca 4.4 miljarder EUR och bolagen hade ca 13 500
anställda i 33 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 A/S och Ahlström Invest B.V. (som
är en betydande ägare i Ahlstrom-Munksjö) samt innehav i AC Cleantech Fonden. Vår
portfölj inkluderar även betydande fastighets- och skogsinnehav.

2(2)

