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Ahlström Capital har gjort en strategisk investering i Bast Fibre 
Technologies  

Ahlström Capital har undertecknat ett avtal om att förvärva 20 procent av Bast Fibre 
Technologies Inc. (BFT). Ahlström Capital- koncernen investerar i BFT för att främja hållbar 
utveckling, förvärvet passar ihop med fokusområde skog & fiber. 

BFT tillverkar 100 procent växtbaserade naturliga fibrer med teknisk förmåga och 
prestationsförmåga, vilka lämpar sig för ett en stor mängd olika fibertyg. BFT använder avancerad 
fiberbehandlingsteknologi för att förvandla råa bomull-, hampa- och linfibrer till lösningar som möter 
industrins exakta standarder för fibertyg. 
 
”När fibertygsindustrin övergår från plast tror vi att det kommer att ske exponentiell tillväxt på 
marknaden för naturfiber. Som en ansvarsfull investerare med ett strategiskt, långsiktigt tänkande, 
vill vi investera i företag som fokuserar på lösningar som hjälper till att förstärka hållbar utveckling. 
Med en stark och erfaren ledningsgrupp är BFT väl positionerat för att bli en global ledare inom 
produktion av hållbara bastfibrer. Vi ser möjligheter för hållbart värdeskapande i företaget”, säger 
Lasse Heinonen, vd för Ahlström Capital. 
 
BFT ska påbörja arbetet med att utöka kapaciteten i sin amerikanska flaggskeppsanläggning i 
Lumberton och i sin europeiska anläggning nära Düsseldorf. Detta för att skapa världens största 
specialföretag för bearbetning och rengöring av bastfiber. Med denna finansiering från Ahlström 
Capital kommer BFT att ha möjlighet att öka produktionen till över 10 000 ton sero™ hampafiber 
2023 och upp till 50 000 ton 2026. 
 
”Fibertygföretag, konverterande företag och ledande företag som erbjuder konsumtionsvaror vill hitta 
alternativ inom naturfibrer för att kunna nå sina hållbarhetsmål när de övergår från syntetiska 
material”, säger Jim Posa, vd för BFT. ”Marknaden för naturfibrer står på tröskeln till snabb tillväxt. 
Denna väldigt strategiska finansiering hjälper BFT att etablera sin position och ytterligare påskynda 
sin expansion för att kunna möta efterfrågan på fibrer som varken är tillverkade av plast eller trä.” , 
fortsätter Posa. 
 
”Ahlström Capital har ett utmärkt rykte som en aktör som investerar i cleantech företag med hållbara 
lösningar”, säger Noel Hall, styrelseordförande i BFT. ”För oss är det viktigt att arbeta med en 
investerare som delar våra värderingar och vår vision om att övergå från syntetiska material till 
lösningar som baserar sig på fibertyg. Ahlström Capital har flera kompletterande portföljbolag inom 
fibertyg och hållbar fiberindustri, vilket innebär att företaget är en naturlig investerare som skapar 
mervärde för BFT. Vi är glada över att kunna välkomna Ahlström Capitals investeringsdirektör 
Andreas Ahlström till BFT:s styrelse”, säger Hall. 
 
 
 
Tilläggsinformation: 

Andreas Ahlström, Investment Director, Ahlström Capital, tel. +358 50 564 7080 

Camilla Sågbom, Director, Corporate Communications and Responsibility, +358 10 888 4172 
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Om Bast Fibre Technologies Inc. 

Bast Fibre Technologies Inc. (BFT) är ett triple bottom line cleantech fiber ingenjörsföretag som 
betonar sociala frågor, miljö och ekonomisk ansvar. Genom att använda avancerad 
fiberprocessteknologi, förvandlar BFT bomull-, hampa- och linfiber till lösningar som möter 
fibertygsindustrins exakta standarder. www.bastfibretech.com 

 

http://www.bastfibretech.com/

