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Delårsrapport januari–september 2008

Omsättningen fortsatte att öka under tredje kvartalet
Denna rapport är ett sammandrag av den fullständiga rapporten, som är tillgänglig på
engelska och finska.
Juli–september 2008 i korthet
- Omsättningen ökade med 1,4 % till 451,2 miljoner euro (444,9 miljoner euro), och
den organiska ökningen var 6,9 %.
- Rörelseresultatet exklusive poster av engångskaraktär sjönk med 28,9 % till 11,5
miljoner euro (16,2 miljoner euro), framför allt på grund av lägre
försäljningsmarginaler och minskade efterfrågan för vissa av Ahlstroms produkter,
vilket ledde till större lager och anpassning av produktionen.
- Ahlstrom förvärvade återstående 40 % av det samriskföretag som har bildats
tillsammans med Votorantim Celulose e Papel (VCP) i Brasilien i 2007.
- Jan Lång utnämndes till VD och koncernchef för Ahlstrom från och med 1 januari
2009.
Utsikter
- Nettoomsättningen för helåret förväntas öka jämfört med år 2007. Rörelseresultatet
för helåret exklusive poster av engångskaraktär beräknas bli betydligt lägre än 2007.

Nyckeltal, miljoner euro
Nettoomsättning

7-9/2008

7-9/2007 1–9/2008

1–9/2007

2007

451,2

444,9

1 383,4

1 298,3

1 760,8

Rörelseresultat
* exklusive poster av engångskaraktär

11,3
11,5

16,1
16,2

50,0
49,4

60,5
56,8

25,8
67,8

Resultat före skatt
* exklusive poster av engångskaraktär

3,5
3,7

6,7
6,7

28,9
28,3

43,4
39,6

0,2
42,1

Avkastning på sysselsatt kapital (ROCE)
(%)
* exklusive poster av engångskaraktär

3,9
3,9

5,5
5,5

5,5
5,4

7,4
6,9

2,5
6,3

Resultat per aktie, euro
* exklusive poster av engångskaraktär

0,04
0,05

0,10
0,11

0,41
0,40

0,65
0,60

0,01
0,62

Kassaflöde per aktie, euro

0,53

0,79

1,52

0,73

0,94

Skuldsättningsgrad, %

84,8

60,1

84,8

60,1

65,3

Ahlstroms VD Risto Anttonen uttalar sig om tredje kvartalet:
– Ahlstroms verksamhet kännetecknades av en blandad utveckling under tredje kvartalet.
På den positiva sidan märks den starka organiska ökningen av nettoomsättningen, 6,9 %
jämfört med tredje kvartalet föregående år, och inverkan på prishöjningar var mer och
mer synligare. Råvaru- och energipriserna låg fortsatt höga, men mot slutet av kvartalet
började man redan se en tydlig nedgång i priserna på exempelvis trämassa, första gången
på tre år.
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- Utmaningarna under kvartalet hänförde sig till det faktum att vändningen av trenden på
råvarumarknaden inte ännu hade någon inverkan på Ahlstroms kostnadsbas. Trots
ökningen i en stor del av vår affärsverksamhet minskade efterfrågan mer än förväntat för
vissa av Ahlstroms produkter, t.ex. servetter och produkter för byggnads-, transport- och
båtbyggnadsindustrin. Vi har vidtagit åtgärder för att anpassa produktionen till den
minskade efterfrågan, bl.a. genom att stänga några produktionslinjer tillfälligt och minska
antalet skift.
- På längre sikt kommer de sjunkande råvaru- och energikostnaderna att påverka Ahlstroms
kostnadsbas i positiv riktning. Dessutom ligger merparten av integreringsarbetet i
samband med den senaste tidens omfattande förvärvsprogram (t.ex. Fiberwebs och
Orlandis servettbusiness) nu bakom oss, liksom idrifttagandet av de organiska
tillväxtinvesteringarna (t.ex. La Gère och Tver). Detta ger en god utgångspunkt för år
2009.
UTSIKTER
Efterfrågan på största delen av Ahlstroms produkter har fortsatt att växa, och företaget
räknar med att nettoomsättningen för helåret kommer att öka jämfört med år 2007.
Trots ökningen av volymer i en stor del av Ahlstrom’s affärsverksamhet under tredje
kvartalet, minskade efterfrågan mer än förväntat för vissa av Ahlstroms produkter, t.ex.
servetter och produkter för byggnads-, transport- och båtbyggnadsindustrin.
Ahlstrom räknar med att rörelseresultatet för helåret exklusive poster av engångskaraktär
beräknas bli betydligt lägre än år 2007, då det var 67,8 miljoner euro. Företaget har vidtagit
åtgärder för att anpassa produktionen till den minskade efterfrågan.
Priserna på Ahlstroms viktigaste råvaror, i synnerhet massa, beräknas minska från den
nuvarande höga nivån. De sjunkande priserna på råvaror och olja förväntas påverka
Ahlstroms kostnadsbas i positiv riktning. Dessutom förväntas det omfattande
tillväxtinvesteringsprogrammet ha en gynnsam effekt på Ahlstroms resultat under 2009
jämfört med 2008.
Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med den internationella
redovisningsstandarden IFRS (International Financial Reporting Standard). Rapporten har
inte genomgått revision.
Alla jämförelsesiffror hänför sig till samma period förra året såvida inget annat anges.
Helsingfors den 28 oktober 2008
Ahlstrom Abp
Styrelsen
FÖR YTTERLIGARE INFORMATION DEN 28 OKTOBER 2008, VÄNLIGEN KONTAKTA:
Risto Anttonen, VD, tfn +358 (0)10 888 4166 kl. 14.30 – 15.30 (finsk tid)
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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 tisdagen den 28 oktober 2008 kl.
10.00 (finsk tid) på restaurang Savoy, Södra Esplanaden 14, våning 7, kabinett 2,
Helsingfors. Mötet 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 +358 (0)9 2313 9201 några minuter före
utsatt starttid. Ange telekonferensens rubrik: Ahlstrom conference call. Inspelningen av
konferensen är tillgänglig fram till den 27 november 2008. Inspelningen finns på tfn + 358
(0)9 2314 4681, kod: 814197.
Presentationsmaterialet finns på www.ahlstrom.com > Investors > IR presentations den 28
oktober 2008 efter publiceringen av delårsrapporten.
Finansiell information under 2009
Ahlstrom Abp kommer under 2009 att publicera finansiell information enligt följande plan:
Bokslut 2008
Årsredovisning 2008
Delårsrapport januari–mars
Delårsrapport januari–juni
Delårsrapport januari–september

torsdagen den 5 februari
Vecka 12
onsdagen den 29 april
fredagen den 24 juli
onsdagen den 28 oktober

Ahlstroms årliga bolagsstämma hålls onsdagen den 25 mars 2009 kl. 13.00 i Finlandiahuset,
Mannerheimvägen 13 e, Helsingfors.

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.
Distribution:
Nasdaq OMX Helsinki
www.ahlstrom.com
Större media
Ahlstrom i korthet
Ahlstrom är ledande inom utveckling, tillverkning och försäljning av avancerade
fibermaterial. Ahlstroms material används i en lång rad produkter för dagligt bruk, till
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exempel filter, livsmedelsförpackningar, servetter, golvmaterial, möbler, etiketter och tejp.
Ahlstroms har 6 500 anställda och försäljningskontor och tillverkningsenheter i mer än 20
länder i sex världsdelar. Ahlstroms omsättning under 2007 uppgick till 1,8 miljarder euro.
Ahlstroms aktier är noterade på Nasdaq OMX Helsinki. Koncernens hemsida finns på
www.ahlstrom.com.
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