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Lehdistötiedote 12.10.2022 

 

Ahlström Capitalilta strateginen sijoitus Bast Fibre Technologiesiin  

Ahlström Capital -konserni on allekirjoittanut sopimuksen, jolla se ostaa 20 % Bast Fibre 

Technologies Inc:stä (BFT). Ahlström Capital tekee kestävää kehitystä edistäviä sijoituksia, 

ja uusi hankinta sopii Metsä & kuitu -fokusalueeseen. 

BFT valmistaa 100-prosenttisesti kasvipohjaisia luonnonkuituja, jotka sopivat teknisten 

ominaisuuksiensa ja suorituskykynsä ansiosta moniin kuitukankaista valmistettaviin tuotteisiin. BFT 

hyödyntää kuidun prosessoinnissa edistynyttä teknologiaa muuntaessaan puuvillan, hampun ja 

pellavan raakakuidun materiaaliksi, joka vastaa kuitukangasteollisuuden tarkkoja vaatimuksia.  

“Kuitukangasteollisuuden luopuessa muovin käytöstä uskomme, että luonnonkuitujen markkinoilla 

on mahdollisuus voimakkaalle kasvulle. Olemme vastuullinen sijoittaja, joka ajattelee strategisesti ja 

pitkäjänteisesti: haluamme sijoittaa yhtiöihin, joiden tarjoamat ratkaisut edistävät kestävää kehitystä. 

BFT:llä on vahva ja kokenut johto, ja yrityksellä on potentiaalia tulla maailman johtavaksi toimijaksi 

vastuullisten niinikuitujen tuottajana. Näemme yrityksessä kestävää arvonluontipotentiaalia”, 

kommentoi Lasse Heinonen, Ahlström Capitalin toimitusjohtaja.  

 

BFT alkaa valmistella Lumbertonissa sijaitsevan Yhdysvaltojen lippulaivatehtaansa ja Düsseldorfin 

lähistöllä sijaitsevan Euroopan tehtaansa laajennusta voidakseen luoda maailman suurimman 

niinikuitujen käsittelyyn ja puhdistukseen erikoistuneen yhtiön. Ahlström Capitalin kanssa neuvoteltu 

rahoitus mahdollistaa sen, että sero™-hamppukuitua on mahdollista tuottaa yli 10 000 tonnia 

vuodessa vuoteen 2023 mennessä, ja jopa 50 000 tonnia vuoteen 2026 mennessä. 

 

”Kuitukankaiden valmistajat, jatkojalostajat ja johtavat kulutushyödykkeitä tarjoavat yhtiöt etsivät 

käyttökelpoisia luonnonkuidusta valmistettuja vaihtoehtoja. Näiden avulla yhtiöt voivat saavuttaa 

vastuullisuustavoitteensa, kun ne siirtyvät pois synteettisistä materiaaleista”, kertoo Jim Posa, 

BFT:n toimitusjohtaja. ”Luonnonkuitumarkkina on voimakkaan kasvun kynnyksellä, ja tämä erittäin 

strateginen sijoitus auttaa BFT:tä vakiinnuttamaan asemansa ja laajentumaan voimakkaammin, jotta 

se voi vastata puuttoman ja muovittoman kuidun kasvavaan kysyntään.”  

 

“Ahlström Capitalilla on erinomainen maine yrityksenä, joka sijoittaa kestävän kehityksen mukaisia 

ratkaisuja tarjoaviin cleantech-yhtiöihin”, sanoo Noel Hall, BFT:n hallituksen puheenjohtaja. ”Meille 

on tärkeää, että voimme työskennellä sellaisen sijoittajan kanssa, joka jakaa arvomme ja visiomme 

siirtymisestä kuitukankaisiin, pois muovista. Ahlström Capitalilla on portfoliossaan useita täydentäviä 

yrityksiä, jotka toimivat kuitukankaiden ja vastuullisten kuitujen parissa. Siten se on BFT:lle sekä 

luonteva että lisäarvoa tuova sijoittaja. Olemme iloisia voidessamme toivottaa Ahlström Capitalin 

sijoitusjohtajan Andreas Ahlströmin tervetulleeksi BFT:n hallitukseen”, sanoo Hall. 
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Lisätietoa: 

Andreas Ahlström, sijoitusjohtaja, Ahlström Capital, puh. +358 50 564 7080 

Camilla Sågbom, viestintä- ja vastuullisuusjohtaja, Ahlström Capital,  

puh. +358 10 888 4172 

 

 

Tietoa Bast Fibre Technologies Inc.:stä 

Bast Fibre Technologies Inc. (BFT) on kuitujen suunnitteluun erikoistunut cleantech-yritys, joka 
painottaa toiminnassaan sosiaalista, ympäristö- ja taloudellista vastuullisuutta. BFT muuntaa 
edistyneen kuitujen prosessointiteknologian avulla puuvillan, hampun ja pellavan raakakuidun 
materiaaliksi, joka vastaa kuitukangasasiakkaiden standardeja. www.bastfibretech.com 

http://www.bastfibretech.com/

