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Lehdistötiedote 3.10.2022 

Ahlström Capital on saanut päätökseen Ahlström-Munksjön Decor-liiketoiminnan 

enemmistön oston  

Ahlström Capital -konserni on 1. lokakuuta saattanut päätökseen kaupan, jolla se ostaa 60 

prosenttia Ahlstrom-Munksjön Decor-liiketoiminnasta. Ahlström Capitalille tämä on tärkeä 

sijoitus Metsä & kuitu -fokusalueeseen. 

Perustetulla yhtiöllä, Munksjö AB:llä, on kansainvälisesti johtava asema ja laaja tuoteportfolio 

laminaattipaperiliiketoiminnassa. Decor-liiketoiminta on ollut osa Munksjön brändiä yli 25 vuoden 

ajan, ja brändi tunnetaan erinomaisesta laadustaan ja palvelustaan koko 

laminaattipaperiteollisuudessa.  

”Munksjöllä on kansainvälistä liiketoimintaa, kattava valikoima laminaattipaperiratkaisuja sekä 

markkinoiden johtava brändi. Ahlström Capitalille Munksjön Decor-liiketoiminta on tärkeä pitkän 

tähtäimen sijoitus Metsä & kuitu -fokusalueeseemme, ja näemme liiketoiminnassa hyviä 

arvonluontimahdollisuuksia” sanoo Lasse Heinonen, Ahlström Capitalin toimitusjohtaja. 

Ahlström Capital -konserni on noin 60 prosentin omistusosuudella suurin omistaja uudessa Munksjö-

yhtiössä. Ahlstrom-Munksjö Holding on jäänyt yhtiön vähemmistöomistajaksi noin 25 prosentin 

omistusosuudella, ja Nidoco AB noin 15 prosentin omistusosuudella. Itsenäisenä yhtiönä Decor-

liiketoiminta pystyy kiihdyttämään kasvuaan sekä vahvistamaan kilpailukykyään ja 

maailmanlaajuista innovaatiojohtajuuttaan. Munksjö on ensimmäinen kansainvälinen toimija, joka on 

erikoistunut pintamateriaaleihin. 

”Munksjö on ollut vuosikymmenten ajan johtava laminaattipaperibrändi, joka tunnetaan 

poikkeuksellisen korkeasta laadusta, palvelusta ja innovaatiokyvystä. Uusien, pitkäjänteisten 

omistajiemme tuella parannamme kilpailukykyämme, vahvistamme innovaatiojohtajuuttamme ja 

jatkamme investointeja vauhdittaaksemme kasvua Brasiliassa ja Kiinassa. Tämä tekee meistä 

entistä houkuttelevamman kumppanin asiakkaillemme, houkuttelevamman työnantajan 

osaajillemme ja auttaa meitä saavuttamaan kestävää kasvua ja kannattavuutta” sanoo Tomas 

Wulkan, Munksjön toimitusjohtaja. 

Ahlström Capital on ollut Munksjön pitkäjänteinen omistaja vuodesta 2013 lähtien, jolloin 

Munksjö AB ja Ahlstromin Label and Processing -liiketoiminta yhdistyivät. Vuodesta 2017 lähtien 

Ahlstrom-Munksjö on kehittänyt Decor-liiketoimintaa hakemalla vahvaa kasvua Etelä-Amerikassa 

ostamalla Caierasin erikoispaperitehtaan Brasiliassa, ja siirtymällä Kiinan nopeimmin kasvaville 

laminaattipaperimarkkinoille ostamalla laminaattipapereita valmistavan Minglian New Materials 

Technologyn. 
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Decor-liiketoiminta:  

Tuotteet: Laminaattipapereita käytetään pääasiassa puupohjaisissa laminaattikalusteissa, 

lattiapäällysteissä ja muissa sisustuksen ja rakentamisen sovelluksissa. 

Keskeiset  

markkinat:  Eurooppa, Pohjois- ja Etelä-Amerikka, Kiina sekä valikoidut vientimarkkinat 

 

Tuotanto:  Saksassa (Unterkochen ja Dettingen), Espanjassa (Tolosa), Ranskassa (Arches), 

Brasiliassa (Caieiras) ja Kiinassa (Xingtai) 

 

Liikevaihto:  Noin 500 miljoonaa euroa 

 

Henkilöstö:  1 200 työntekijää 

 

Vähemmistöomistajat 

Ahlstrom-Munksjö on maailmanlaajuisesti johtava toimija, joka valmistaa kuidusta kestävän 

kehityksen mukaisia edistyneitä teknisiä materiaaleja. Yhtiön tehtävä on puhdistaa ja suojella joka 

kuidulla ja tavoitella vastuullisempaa maailmaa. Ahlstrom-Munksjön visio on olla kaikkien 

sidosryhmien suosima vastuullinen erikoismateriaalien valmistaja. Vuonna 2021 yhtiön liikevaihto oli 

noin 3,1 miljardia euroa ja se työllisti noin 8 000 henkilöä. 

Nidoco AB on ruotsalainen sijoitusyhtiö, jonka strategiana on luoda pitkän aikavälin arvoa 

aktiivisella omistajuudella sekä julkisesti noteeratuissa että yksityisesti omistetuissa 

yhtiöissä. Nidoco on tällä hetkellä merkittävä osakkeenomistaja kolmessa pohjoismaisessa 

pörssiyhtiössä, ja sillä on suoria ja epäsuoria omistuksia yli 300 listaamattomassa yhtiössä 

maailmanlaajuisesti. Nidoco on itsenäinen osa Virala Groupia. 

 

Lisätietoa: 

Lasse Heinonen, toimitusjohtaja, Ahlström Capital, puh. +358 10 888 4450 

Camilla Sågbom, viestintä- ja vastuullisuusjohtaja, +358 10 888 4172 
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Ahlström Capital on yksi Suomen suurimmista sijoitusyhtiöistä, jolla on jo 170-vuotinen 

toimintahistoria. Olemme perheomisteinen sijoitusyhtiö, joka luo pitkäaikaista omistaja- 

arvoa sijoittamalla listattuihin ja listaamattomiin yhtiöihin, metsiin sekä kiinteistöihin. Vuonna 

2021 Ahlström Capitalin portfolioyhtiöiden liikevaihto oli noin 4,4 miljardia euroa ja se työllisti 

noin 13 500 ihmistä 33 maassa. Tällä hetkellä Ahlström Capitalin portfolioon kuuluvat 

merkittävät sijoitukset listatuissa yhtiöissä Detection Technology Oyj:ssä, Glaston Oyj:ssa 

ja Suominen Oyj:ssä. Portfolioon kuuluvat lisäksi Enics AG, M&J Recycling A/S, Munksjö AB sekä 

Ahlström Invest B.V. (jolla merkittävä omistus Ahlstrom-Munksjö Holdingissa). Portfolioomme kuuluu 

myös huomattavia kiinteistö- ja metsäomistuksia. 

 


