
Ahlstrom-Munksjö kartoittaa strategisia vaihtoehtoja Decor-liiketoiminnalleen

AHLSTROM-MUNKSJÖ OYJ SISÄPIIRITIETO 17.9.2019 klo 10.00

Ahlstrom-Munksjö kartoittaa yritysostojen, yhdistymisten ja yhteisyritysten mahdollisuuksia kiinalaisten laminaattipaperivalmistajien kanssa. Tavoitteena
on vauhdittaa yhtiön strategian toteutusta ja luoda lisäarvoa Decor-liiketoiminnalle. Lisäksi yhtiö tutkii mahdollisuuksia löytää hankkeelle ulkopuolisia
rahoittajia.

”Ahlstrom-Munksjö arvioi säännöllisesti liiketoimintaportfoliotaan. Tavoitteena on yhtiön liiketoimintojen kannalta paras liiketoimintarakenne. Parhaillaan
tutkittaville vaihtoehdoille on vahvat strategiset ja taloudelliset perusteet. Kumppanuus johtavan kiinalaisen valmistajan kanssa synnyttäisi yhden
maailmanlaajuisista markkinajohtajista, jolla olisi vahva maantieteellinen asema kahdella suurimmalla laminaattipaperimarkkinalla. Osaamisemme
täydentäisivät toisiaan erinomaisesti ja vahvistaisivat merkittävästi toimintojemme maantieteellistä kattavuutta sekä tuotevalikoimaamme. Lisäksi loisimme
alalle johtavan brändin, joka tunnettaisiin ensiluokkaisesta laadusta ja palvelusta. Samalla voisimme hyödyntää tuotanto-osaamistamme
maailmanlaajuisesti. Aiomme etsiä hankkeelle ulkopuolista rahoitusta vauhdittaaksemme Decor-liiketoiminnan kehittämistä itsenäisenä yhtiönä. Tämä
myös mahdollistaa lisäinvestoinnit kyseisen liiketoiminnan kilpailukyvyn parantamiseksi sekä mahdolliset uudet yritysjärjestelyt Kiinassa”, sanoo
toimitusjohtaja Hans Sohlström.

Decor-liiketoiminnan johtaja Tomas Wulkan jatkaa, ”Olemme sitoutuneita Decor-liiketoimintaan ja haluamme jatkaa osaltamme sen pitkän aikavälin
kehittämistä sekä kasvattamista. Kumppanuus toisen toimijan kanssa vahvistaisi liiketoimintaamme ja kykyämme palvella asiakkaitamme lyhyellä ja
pitkällä aikavälillä. Lisäksi se auttaisi meitä pysymään vetovoimaisena työnantajana.”

Decor-liiketoiminta

Johtava laminaattipaperien valmistaja kasvavilla markkinoilla

Decor-liiketoiminta-alue on yksi Ahlstrom-Munksjön viidestä raportointisegmentistä. Vuonna 2018 sen liikevaihto oli 451,9 miljoonaa euroa ja
vertailukelpoinen käyttökate 37,1 miljoonaa euroa. Decor-liiketoiminta tuottaa erivärisiä ja eripainoisia laminaattipaperilaatuja pääasiassa
kalusteteollisuuden, lattiavalmistajien ja sisustamisen käyttökohteisiin. Tuotteilla on sekä teknisiä että esteettisiä käyttötarkoituksia. Decor-liiketoiminnalla
on kolme omaa tehdasta (Unterkochen ja Dettingen Saksassa sekä Tolosa Espanjassa) ja kaksi muiden Ahlstrom-Munksjön liiketoimintojen kanssa
jaettua tehdasta (Caieiras Brasiliassa ja Arches Ranskassa).

Ahlstrom-Munksjön Decor-liiketoiminnalla on vahva markkina-asema Euroopassa ja Amerikassa. Se on toiseksi suurin toimija Euroopassa ja neljänneksi
suurin maailmanlaajuisesti. Laadun ja palvelun osalta se on maailman johtava brändi. Lisäksi Decor-liiketoiminta on ainoa valmistaja, jolla on oma
tuotekehitysorganisaatio. Se tekee läheistä yhteistyötä avainasiakkaiden ja merkittävimpien toimittajien kanssa innovoinnissa ja lisäarvon luomisessa. Sillä
on monipuolinen tuotevalikoima, ja se on maailman johtava valmistaja korkealaatuisten tuotteiden segmenteissä, kuten värillisissä ja esikyllästetyissä
papereissa.

Ahlstrom-Munksjön tavoitteena on saavuttaa johtava asema ja taloudellisesti kannattava asema Kiinassa, joka on maailman suuri ja nopeimmin kasvava
laminaattipaperimarkkina. Kiinassa vuotuinen kysyntä on yli 900 000 tonnia ja Euroopassa lähes 600 000 tonnia. Markkinoiden vuotuinen kasvuennuste
Kiinassa on noin 4–5 % ja Euroopassa 2–3 %. Kysyntää tukevat väestön ja keskiluokan kasvu sekä nopea kaupungistuminen. Lisäksi kysyntää vahvistavat
muotoilun trendit sekä merkittävät investoinnit puupohjaisten levyjen tuotantoon.

Vastuullisuuden edelläkävijä

Kestävä kehitys on Ahlstrom-Munksjön päätavoitteita ja se myös edistää yhä vahvemmin laminaattipaperiteollisuuden liiketoimintaa. Yhtiön tavoitteena on
olla vastuullisuuden edelläkävijä, mikä on asiakkaille lisäarvoa luova strateginen kilpailuetu. Ahlstrom-Munksjön tuotevalikoima edistää kestävän kehityksen
mukaista arkea entistä tehokkaammilla ratkaisuilla: niissä käytetään turvallisempia materiaaleja, aiempaa vähemmän raaka-aineita tai niiden
ympäristövaikutukset ovat pienemmät kuin vaihtoehtoisilla materiaaleilla. Sen laminaattipaperit valmistetaan FSC-sertifioidusta sellusta, ja saatavilla on
myös formaldehydittömiä tuotteita. Lisäksi huonekaluteollisuus on siirtymässä muovipinnoitteista laminaattipaperien käyttöön.

Lisätietoja

Johan Lindh, viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja, 010 888 4994
Juho Erkheikki, sijoittajasuhdepäällikkö, 010 888 4731

Puhelinkonferenssi

Ahlstrom-Munksjö järjestää tänään 17.9.2019 klo 12.00 analyytikoille, sijoittajille ja lehdistölle englanninkielisen puhelinkonferenssin Decor-liiketoiminnan
strategisista vaihtoehdoista. Puhelua isännöivät toimitusjohtaja Hans Sohlström sekä varatoimitusjohtaja ja talousjohtaja Sakari Ahdekivi. 

Puhelinkonferenssinumerot 

Puhelinkonferenssiin voi osallistua soittamalla numeroon: 

Suomessa +358 (0)9 7479 0361 
Ruotsissa +46 (0)8 5033 6574 
Iso-Britanniassa +44 (0) 330 336 9105 
Saksassa +49 (0) 89 20303 5709 

Osallistumiskoodi on 5580268 

Osallistujia pyydetään soittamaan noin 5-10 minuuttia ennen tilaisuuden alkua. Soittaessaan puhelinkonferenssiin, osallistuja hyväksyy henkilötietojensa,
kuten oman- ja yrityksensä nimen, keräämisen puheluun osallistuessaan. Puhelu myös tallennetaan. 

Puheluun liittyvä esittelyaineisto on saatavilla verkkosivuilla www.ahlstrom-munksjo.com/fi/sijoittajat englanniksi ennen puhelua. 



Ahlstrom-Munksjö lyhyesti

Ahlstrom-Munksjö on johtava kuitupohjaisten materiaalien valmistaja, joka tarjoaa innovatiivisia ja kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja asiakkailleen
maailmanlaajuisesti. Tavoitteenamme on laajentaa kuitupohjaisten arkipäivän ratkaisujen käyttöä.  Tarjontamme koostuu suodatinmateriaaleista,
irrokepohjapapereista, elintarvike- ja juomateollisuuden käsittelymateriaaleista, laminaattipapereista, hiomatuotteiden ja teippien pohjapapereista,
sähköteknisistä papereista, lasikuitumateriaaleista sekä terveydenhuollon kankaista ja diagnostiikkasovelluksista. Lisäksi tarjoamme laajan valikoiman
muita erikoispapereita teollisuuden ja kuluttajien käyttöön. Liikevaihtomme on noin 3 miljardia euroa vuodessa ja meitä on noin 8 000 henkilöä. Ahlstrom-
Munksjön osake on noteerattu Nasdaq Helsingissä ja Tukholmassa.

Lue lisää osoitteessa www.ahlstrom-munksjo.com.


