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Kraftig ökning av omsättningen under första kvartalet
Denna rapport är ett sammandrag av den fullständiga rapport, som är tillgänglig på
engelska och finska.
Januari–mars 2008 i korthet:
• Som en följd av den senaste tidens tillväxtinvesteringar ökade omsättningen
med 11,9 % under första kvartalet och uppgick till 466,2 miljoner euro (416,5
milj. euro). Med justering för valutaeffekten ökade omsättningen med 17,1 %.
• Rörelseresultatet exklusive poster av engångskaraktär sjönk till 18,4 miljoner
euro (19,6 milj. euro) på grund av en ytterligare försening av driftstarten vid
investeringen på fabriken i La Gère i Frankrike, vilket minskade
rörelseresultatet med 3,6 miljoner euro. Dessutom fortsatte råvarupriserna
att stiga.
• Kassaflödet från rörelsen uppvisade en betydande ökning till 40,7 miljoner
euro (–12,0 miljoner euro), främst på grund av högre kassaflöde från
rörelsekapital.
Utsikter:
Tack vare de genomförda tillväxt- och omstruktureringsåtgärderna har
Ahlstrom ett utmärkt läge för tillväxt och betydlig förbättring av det
ekonomiska resultatet under 2008.

•

Nyckeltal, miljoner euro

1-3/2008

1-3/2007

2007

466,2

416,5

1 760,8

Rörelseresultat

19,3

23,3

25,8

* exklusive poster av engångskaraktär

18,4

19,6

67,8

Resultat före skatt

11,2

20,3

0,2

* exklusive poster av engångskaraktär

10,4

16,5

42,1

Avkastning på sysselsatt kapital (ROCE), %

6,4

10,0

2,5

* exklusive poster av engångskaraktär

6,2

8,4

6,3

Resultat per aktie, euro

0,15

0,29

0,01

* exklusive poster av engångskaraktär

0,14

0,24

0,62

Kassaflöde per aktie, euro

0,87

–0,26

0,94

Skuldsättningsgrad, %

64,4

24,3

65,3

Nettoomsättning

Ahlstroms VD Risto Anttonen uttalar sig om första kvartalet:
- Försäljningsvolymerna och den allmänna efterfrågan var fortsatt goda för de flesta
av Ahlstroms produkter under första kvartalet, och en omsättningsökning är på god
väg. Omsättningen ökade särskilt kraftigt inom segmentet Fiber Composites och i
Sydamerika, tack vare den senaste tidens tillväxtinvesteringar. Under första
kvartalet genomförde vi ytterligare en ny investering för kommande tillväxt genom
förvärv av ett pergamentpappersföretag i USA. En annan av kvartalets viktigaste
händelser var driftstarten på vår nya glasfiberfabrik i Tver i Ryssland.
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- Affärssituationen fortsatte utmanande under första kvartalet 2008, då priserna på
både de viktigaste råvarorna och energi fortsatte att stiga. Samtidigt blev
marknaden allt mer svårförutsägbar på längre sikt.
– Beträffande lönsamheten kunde vi med hjälp av de genomförda
omstruktureringsåtgärderna förbättra rörelseresultatet exklusive poster av
engångskaraktär jämfört med fjärde kvartalet 2007, men vi låg fortfarande under
nivån för första kvartalet 2007. Detta berodde främst på förseningen av driftstarten
vid investeringen för releasebaspapper på fabriken i La Gère i Frankrike.
– Ahlstrom har, såsom tidigare konstaterats, ett utmärkt läge för en betydlig
förbättring av det ekonomiska resultatet under 2008, då hela effekten av
omstruktureringsåtgärderna börjar bli mer märkbara under andra halvåret. På det
hela taget räknar vi med att 2008 av flera anledningar blir ett mer stabilt år än 2007.
Vi kommer att koncentrera oss på att dra fördel av de tillväxt- och
omstruktureringsåtgärder som genomfördes förra året. Dessutom förbättrar
affärsområdet Release- och etikettpapper sitt resultat månad för månad, och
slutligen förväntar vi inte att råvarupriserna kommer att stiga i samma snabba takt
som under 2007.
UTSIKTER
Efterfrågan på Ahlstroms viktigaste marknader förväntas ligga kvar på en fortsatt
god nivå under 2008. Osäkerheten kring marknadsutvecklingen i USA har dock
försämrat möjligheten till långsiktiga prognoser. Det har dykt upp tecken på en
begynnande dämpning av efterfrågan, till exempel i servettprodukter av fiberduk.
De nyligen genomförda förvärven och de pågående investeringsprojekten i Brasilien,
Ryssland och Kina förväntas öka Ahlstroms omsättning med 10 % under första
halvåret 2008. Om US dollar ligger kvar på den nuvarande svaga nivån beräknas
omsättningsökningen bli något under 10 %.
Priserna på Ahlstroms viktigaste råvaror, i synnerhet massa, beräknas öka eller
kvarstå på den nuvarande höga nivån under 2008. Det höga oljepriset förväntas
bibehålla de höga priserna på energi och syntetfibrer. Å andra sidan förväntar man
att den kinesiska textilindustrins tröghet sänker priset på rayon. Prisutvecklingen på
kemikalier förväntas vara oenhetlig.
För att förbättra lönsamheten har Ahlstrom genomfört prishöjningar, som håller på
att träda i kraft inom alla affärsområden. Till följd av de omstruktureringsåtgärder
som beslutades under fjärde kvartalet 2007, kommer Ahlstrom att ha en mer
konkurrenskraftig kostnadsstruktur under 2008. Målet med omstruktureringen är att
gradvis förbättra rörelseresultatet med 25 miljoner euro på årsnivå. Hela effekten
kommer att märkas från och med andra halvåret 2008.
Tack vare de genomförda tillväxtåtgärderna och de nyligen genomförda
omstruktureringsåtgärderna har Ahlstrom ett utmärkt läge för tillväxt och betydlig
förbättring av det ekonomiska resultatet under 2008.
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Denna
delårsrapport
har
upprättats
i
enlighet
med
internationella
redovisningsstandarder IFRS (International Financial Reporting Standards). Denna
rapport är oreviderad.
Alla jämförelsesiffror hänför sig till samma period förra året såvida inget annat anges.
Helsingfors, den 25 april 2008
Ahlstrom Abp
Styrelsen
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FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, DEN 25 APRIL 2008, VÄNLIGEN
KONTAKTA:
Risto Anttonen, VD, tfn +358 (0)10 888 4166 kl. 14.00–15.00 (finsk tid)
Jari Mäntylä, finansdirektör, tfn +358 (0)10 888 4768
Informationsmöte för media och analytiker kl. 10.00 (finsk tid)
Ett informationsmöte för media och analytiker anordnas fredagen den 25 april 2008
kl. 10.00 (finsk tid) på Helsingfors Börsklubb, Fabiansgatan 14 A. Konferensen hålls
på finska. Välkommen.
Telefonkonferens kl. 13.00 (finsk tid)
En telefonkonferens på engelska för analytiker och investerare anordnas kl. 13.00
(finsk tid). För att delta i telekonferensen, vänligen ring in på +44 (0) 20 7162 0025
några minuter före utsatt starttid. Lösenordet är Ahlstrom. Inspelningen av
konferensen är tillgänglig fram till den 2 maj 2008. Inspelningen finns på tfn + 44 (0)
20 7031 4064, kod: 792682.
Presentationsmaterialet på engelska och finska finns på www.ahlstrom.com >
Investors > IR presentations den 25 april 2008 efter publiceringen av
delårsrapporten.
Denna rapport innehåller vissa framåtsyftande påståenden som avspeglar den
nuvarande uppfattningen inom företagets ledning. Som en följd av uttalandenas
natur innehåller de ett visst mått av osäkerhet och risker. De kan därför förändras på
grund av förändringar i den allmänna ekonomiska situationen och i utvecklingen av
företagets verksamhet.
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Ahlstrom i korthet
Ahlstrom är ledande inom utveckling, tillverkning och försäljning av avancerade
fibermaterial. Ahlstroms fiberduk och specialpapper används i en lång rad produkter
som används dagligen, till exempel filter, servetter, golvmaterial, etiketter och tejp.
Företaget har en stark marknadsposition inom flera av sina verksamhetsområden, en
position som byggts upp av Ahlstroms utvecklingsarbete och dess unika kunskap om
fibrer. Ahlstroms 6 500 anställda betjänar kunder via försäljningskontor och
tillverkande enheter i mer än 20 länder i sex världsdelar. Ahlstroms omsättning
under 2007 uppgick till 1,8 miljarder euro. Ahlstroms aktier är noterade på OMX
Nordiska Börs Helsingfors. Koncerns hemsida finns på www.ahlstrom.com.

