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Detta är en sammanfattning av bokslutsmeddelandet. Det fullständiga meddelandet för 2011 finns på engelska
och finska och är tillgängligt på www.ahlstrom.com.

Den strategiska förändringsprocessen framskrider; resultatet
fortsättningsvis svagt
Kvarvarande verksamheter oktober–december 2012 jämfört med oktober–december 2011


Omsättning 240,1 miljoner euro (242,8 miljoner euro).



Rörelsevinst 0,1 miljoner euro (-3,4 miljoner euro).



Rörelsevinst exklusive poster av engångskaraktär -5,0 miljoner euro (0,5 miljoner euro).



Rörelsevinst i procent exklusive poster av engångskaraktär -2,1 (0,2).



Vinst före skatt -8,2 miljoner euro (-9,5 miljoner euro).



Resultatet per aktie var -0,23 euro (-0,15 euro).

Oktober-december 2012 i korthet


Den svaga lönsamheten var en följd av minskade försäljningsvolymer på alla
huvudmarknader, ogynnsamt försäljningssortiment och ett ökat antal
marknadslägesrelaterade driftstopp för reglering av lagernivåerna.



Ahlstroms extra bolagsstämma godkände avskiljningen av affärsområdet Label and
Processing och dess införlivande med Munksjö AB. Därigenom blir det nya företaget en av
världens ledande tillverkare av specialpapper. Den första fasen av omstruktureringen
förväntas vara slutförd under första kvartalet 2013. Det är emellertid möjligt att denna första
fas inte är slutförd förrän under andra kvartalet 2013.



Bolaget informerade om ett program för kostnadsanpassning med målsättningen att uppnå
årliga kostnadsbesparingar på 15 miljoner euro. Kostnaderna anpassas till bolagets
kommande storlek och omfattning efter avskiljningen av affärsområdet Label and
Processing.



Ahlstrom genomförde en omorganisation i syfte att förstärka kundorienteringen och stödja
tillväxten: Affärsområdet Filtration delades upp i två separata segment – Advanced
Filtration och Transportation Filtration.

Kvarvarande verksamheter januari–december 2012 jämfört med januari–december 2011


Omsättning 1 010,8 miljoner euro (1 025,8 miljoner euro).



Rörelsevinst 18,6 miljoner euro (2,1 miljoner euro).



Rörelsevinst exklusive poster av engångskaraktär 17,9 miljoner euro (29,6 miljoner euro).



Rörelsevinst i procent exklusive poster av engångskaraktär 1,8 (2,9).



Vinst före skatt -5,7 miljoner euro (-22,3 miljoner euro).



Resultatet per aktie -0,43 euro (-0,59 euro).

Förslag till utdelning
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Styrelsen föreslår för den ordinarie bolagsstämman att 0,63 euro per aktie utdelas för det
räkenskapsår som avslutades den 31 december 2012.

Utsikter för år 2013


Omsättningen för de kvarvarande verksamheterna bedöms bli 980–1 140 miljoner euro.
Rörelsevinsten från de kvarvarande verksamheterna exklusive poster av engångskaraktär
bedöms bli 2–5 procent av omsättningen.

Jan Lång, verkställande direktör
- Vårt resultat under fjärde kvartalet och under större delen av året var en klar besvikelse eftersom
försäljningen inte motsvarade våra förväntningar. Anpassningen av kostnadsstrukturen till
variationerna i efterfrågan kräver en sådan flexibilitet och snabbhet som vi för närvarande saknar.
- Vi har i enlighet med vår strategi skapat tillväxt tillsammans med våra globala nyckelkunder. Vi
måste emellertid i fortsättningen uppfylla de mindre kundernas behov på ett bättre sätt
- En betydande förändring pågår i vår verksamhetsportfölj i och med avskiljningen av
affärsområdet Label and Processing. Denna förändring skärper bolagets fokus. Jag är övertygad
om att noggrannare fokus i kombination med förbättrad beredskap och starkare kundorientering
leder oss tillbaka till lönsam tillväxt.

Förslag till vinstutdelning
Ahlstrom strävar efter en utdelning på minst en tredjedel av nettokassaflödet efter operativa
investeringar, beräknad som tre års rullande medelvärde. Tre års rullande medelvärde tillämpas i
syfte att uppnå en så stabil utdelning som möjligt. I de operativa investeringarna ingår bland annat
investeringar som avser underhåll, minskning av kostnader och effektivisering.
De utdelningsbara medlen i Ahlstrom Abp:s balansräkning uppgick den 31 december 2012 till
526 131 945,20 euro.
Styrelsen föreslår för bolagsstämman att 0,63 euro per aktie utdelas i dividend för det räkenskapsår
som avslutades den 31 december 2012 i enlighet med de principer för utdelning som anges ovan.
Dividenderna betalas ut till de aktieägare som den 3 april 2013 är införda som aktieägare i
bolagets aktieägarförteckning förd av Euroclear Finland Ab. Antalet aktier i bolaget var 46 670 608
den 31 december 2012 och enligt detta kan högst 29 402 483 euro delas ut. Styrelsen föreslår att
dividenden betalas ut den 10 april 2013.
Dessutom föreslår styrelsen att 75 000 euro avsätts för donationer enligt styrelsens övervägande.

Utsikter
Omsättningen för de kvarvarande verksamheterna bedöms uppgå till 980–1 140 miljoner euro
under år 2013. Rörelsevinsten från de kvarvarande verksamheterna exklusive poster av
engångskaraktär bedöms bli 2–5 procent av omsättningen.
År 2013 uppskattas investeringarna exklusive företagsförvärv inom kvarvarande verksamheter
uppgå till cirka 75 miljoner euro (74,1 miljoner euro år 2012). I uppskattningen ingår de investeringar
som meddelades redan år 2011 och 2012, till exempel tapetmateriallinjen i Binzhou, Kina, och ökad
produktionskapacitet för filtermaterial i Turin, Italien.

Risker under den närmaste framtiden
Utsikterna för världsekonomin är fortsatt osäkra. Den vikande ekonomiska utvecklingen i Europa kan
dra ut på tiden när föreslagna nedskärningar av offentliga utgifter och skattehöjningar samt höga
arbetslöshetssiffror minskar de disponibla inkomsterna. Den senaste tidens uppgifter om den
ekonomiska utvecklingen i USA varierar eftersom den svaga industriproduktionen bromsar
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återhämtningen inom bostadsinvesteringarna och hushållens konsumtion. I Asien har särskilt
ekonomin i Kina visat tecken på återhämtning.
En vikande ekonomisk tillväxt eller till och med en tillfälligt krympande marknad innebär risker för
lönsamheten inom Ahlstrom. Detta kan medföra krympande försäljningsvolymer och tvinga
Ahlstrom att öka antalet driftstopp vid fabrikerna på grund av marknadsläget vilket kan medföra
sänkt lönsamhet. Prognosticeringen av utvecklingen försvåras av osäkerheten i den globala
ekonomiska tillväxten, de ökade variationerna på våra viktigaste marknader och de fluktuerande
utsikterna.
Under de senaste åren har Ahlstrom börjat investera särskilt i Kina och dessa investeringar är nu i
inledningsfasen eller kommer att inledas inom den närmaste framtiden. Kommersialiseringen av
dessa produktionslinjer kan ge negativa effekter på bolagets finansiella resultat.
Bolagets viktigaste råvaror är naturfiber (främst massa), syntetfiber och kemikalier. Priserna på
några av Ahlstroms viktigaste råvaror har varit fortsatt höga och prisfluktuationerna har tilltagit.
Om tillväxten i världsekonomin avtar ytterligare, kan möjligheten att upprätthålla dagens
försäljningspriser försvåras och den nuvarande lönsamhetsnivån äventyras även om råvarupriserna
samtidigt skulle sjunka.
En närmare beskrivning av de allmänna riskerna som hänför sig till Ahlstroms affärsverksamhet finns
på bolagets webbplats www.ahlstrom.com och i styrelsens verksamhetsberättelse som ingår i
årsredovisningen 2011. Riskhanteringsprocessen beskrivs också i redogörelsen av koncernens
förvaltnings- och styrsystem (Corporate Governance Statement) på bolagets webbplats.
* * *
Denna delårsrapport har upprättats enligt de internationella bokslutsstandarderna (IFRS).
Jämförelsesiffrorna avser motsvarande period föregående år om inget annat anges.
Vissa ställningstaganden i detta meddelande avser bedömningar av framtiden som baserar sig på
företagsledningens aktuella bedömning. Bedömningarna innehåller risker och osäkerhetsfaktorer
och är därför känsliga för förändringar i det allmänna ekonomiska läget och företagets
verksamhet.
Helsingfors 31.1.2013
Ahlstrom Abp
Styrelsen
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