Ahlstrom-Munksjö on allekirjoittanut ei-sitovan aiesopimuksen ARCHES ® -taidepaperiliiketoiminnan myynnistä
AHLSTROM-MUNKSJÖ OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 30.10.2019 klo. 8.30
Ahlstrom-Munksjö Oyj ja sen ranskalainen tytäryhtiö Ahlstrom-Munksjö Arches ovat allekirjoittanut ei-sitovan aiesopimuksen ARCHES ® brändin alaisen taidepaperiliiketoimintansa myynnistä italialaiselle F.I.L.A.-konsernille. Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A. eli F.I.L.A.konserni on maailman johtavia taiteellisen ja luovan ilmaisun työkalujen suunnitteluun, valmistukseen ja myyntiin erikoistuneita yrityksiä.
Järjestely edellyttää vielä neuvotteluja työntekijöiden edustajien kanssa sekä osapuolten välisen sitovan sopimuksen allekirjoittamista.
Velaton kauppahinta on noin 44 miljoonaa euroa ja järjestelyn odotetaan saatavan päätökseen vuoden 2020 ensimmäisellä neljänneksellä.
Taidepaperiliiketoiminnan pro forma liikevaihdon arvioidaan olevan noin 13 miljoonaa euroa ja vertailukelpoisen käyttökatteen yli 4 miljoonaa
euroa vuonna 2019.
ARCHES-papereita käytetään pääasiassa vesivärimaalauksissa, taidejulkaisuissa, painatuksessa, kirjoittamisessa ja digitaalisessa
taidepainatuksessa. Taidepaperin laatu vastaa perinteistä käsin tehtyä paperia, ja ominaisuuksiltaan se sopii erinomaisesti
taidemaalauksiin ja taideaiheiden painatukseen. ARCHES-paperi valmistetaan puuvillasta perinteisellä sylinterimuotilla, joka mahdollistaa
vahvan rakenteen ja paperin tunnusomaisen luonteen. ARCHES-paperia valmistetaan kahdella paperikoneella Archesin tehtaalla
Ranskassa. Ahlstrom-Munksjöllä on Archesissa yhteensä seitsemän paperikonetta, joista viisi tuottaa laminaattipapereita ja hiomapaperien
pohjamateriaaleja.
”Arvioimme säännöllisesti, mikä on eniten arvoa luova rakenne liiketoiminnoillemme. Tämän tuloksena olemme päättäneet allekirjoittaa eisitovan aiepöytäkirjan taidepaperiliiketoiminnan myynnistä. Taidepaperiliiketoimintamme on pientä, ja sen synergiahyödyt muiden
liiketoimintojemme kanssa ovat rajalliset. F.I.L.A. on alansa johtava maailmanlaajuinen toimija, ja ARCHES-tuotevalikoima täydentää sen
tarjontaa erinomaisesti ja luo uusia kasvumahdollisuuksia”, sanoo Ahlstrom-Munksjön toimitusjohtaja Hans Sohlström.
”F.I.L.A. on innostunut saadessaan arvostetun ARCHES ®-tuotevalikoiman omaan tuoteperheeseensä. Tämä liiketoiminta tuo
houkuttelevia kehitysmahdollisuuksia, jotka nopeuttavat maailmanlaajuista kasvuamme. Toivotamme uudet kollegamme tervetulleiksi, ja
meillä on kunnia jatkaa ARCHES ®-brändin yli 500-vuotista perinnettä yrityksessämme”, sanoo F.I.L.A.-konserni.
Lue lisää englanniksi F.I.L.A.-konsernista www.filagroup.it/en/.
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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. AhlstromMunksjön osake on noteerattu Nasdaq Helsingissä ja Tukholmassa.
Lue lisää osoitteessa www.ahlstrom-munksjo.com.

