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Osakkeenomistajien ennakkokysymykset ja yhtiön johdon vastaukset 

 
Kysymys 1 

Millä kaupallisella perusteella vuoden 2021 ylimääräinen yhtiökokous päätti antaa valtuutuksen, 
jonka nojalla voidaan antaa enintään 100 % uusia osakkeita ja joka sisältää hallitukselle annetun 
oikeuden poiketa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta? Yritysostojen tai muiden 
liiketoimintajärjestelyjen rahoittaminen tai toteuttaminen, yhtiön taseen ja taloudellisen aseman 
vahvistaminen ja/tai osakeperusteisten kannustinjärjestelmien toteuttaminen eivät selvästikään voi 
olla riittävän painavia taloudellisia syitä näin merkittävälle muutokselle. 

Vastaus: Yhtiön ja Spa Holdings 3 Oy:n solmiman yhdistymissopimuksen mukaan yhtiöllä oli 
velvollisuus kutsua ylimääräinen yhtiökokous koolle Spa Holdings 3 Oy:n pyynnöstä käsittelemään 
Spa Holdings 3 Oy:n laatimia ehdotuksia, kuten ylimääräisen yhtiökokouksen kokouskutsussa on 
esitetty. Kysymykset näiden ehdotusten taustoista tulee osoittaa Spa Holdings 3 Oy:lle. Tähän 
liittyen on kuitenkin huomattava, että yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen vuonna 2020 antamassa 
valtuutuksessa määriteltyjä käyttötarkoituksia sovelletaan myös ylimääräisen yhtiökokouksen 
antamaan valtuutukseen. Näitä käyttötarkoituksia ovat yritysostojen tai muiden 
liiketoimintajärjestelyjen rahoittaminen tai toteuttaminen, yhtiön taseen ja taloudellisen aseman 
vahvistaminen, yhtiön osakeperusteisten kannustinjärjestelmien toteuttaminen tai muut 
tarkoitukset. 

 
Kysymys 2 

Onko Ahlstrom-Munksjö Oyj:n toimitusjohtaja Hans Sohlströmillä edelleen osakkeita, optioita tai 
muuta taloudellista intressiä Ahlstrom Capital Oy:ssä tai oliko hänellä taloudellista intressiä Ahlstrom 
Capital Oy:ssä hänen toimiessaan Ahlstrom-Munksjö Oyj:n toimitusjohtajana? 

Vastaus: Ei. 

 
Kysymys 3 

Mitkä johdon ennusteet Ahlstrom-Munksjö Oyj:n liiketoiminnasta, kasvutavoitteista tai muista 
Ahlstrom-Munksjö Oyj:n arvonmuutoksista sisältyivät konsortion ja yhtiön solmimaan viiden vuoden 
muutossuunnitelmaan, joka on mainittu Ahlstrom Invest BV:n 4.11.2020 julkistamassa esitteessä 
koskien antia, jossa annetaan enintään 44,3 miljoonaa Ahlstrom Invest BV:n uutta osaketta 
Ahlstrom-Munksjö Oyj:n osakkeita vastaan. 

Vastaus: Mainitussa asiakirjassa yhtiöllä tarkoitetaan Ahlstrom Invest BV:tä eikä Ahlstrom-
Munksjö Oyj:tä. Asiakirjassa tarkoitettu muutossuunnitelma liittyy konsortion jäsenten kesken 
eikä Ahlstrom-Munksjö Oyj:n kanssa solmittavaan muutossuunnitelmaan, eikä Ahlstrom-Munksjö 
Oyj voi siksi kommentoida tällaisia suunnitelmia. 
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Kysymys 4 

Voitteko selittää, kuinka syyskuussa 2020 tehdyt (ja yhtiön vuoden 2020 palkitsemisraportissa 
julkistetut) muutokset vuoden 2020 lyhyen aikavälin kannustinohjelman (STI) toimitusjohtajan 
tavoitteisiin ja painoarvoihin, jotka muuttivat toimitusjohtajan tuloskortin painoarvoa konsernin 
käyttökatteesta (tuloskortin painoarvon laskeminen 80 %:sta 40 %:iin) julkiseen 
ostotarjoushankkeeseen (tuloskortin painoarvon nostaminen 0 %:sta 40 %:iin), ovat linjassa 
toimitusjohtajan päätehtävän, eli Ahlstrom-Munksjö Oyj:n kaikkien osakkeenomistajien eduksi 
tapahtuvan tuloskasvun ja tuloksen edistämisen, kanssa? Toimitusjohtajan tuloskortin painoarvojen 
muuttaminen kohti julkista ostotarjousta ei yhdenmukaistanut toimitusjohtajan tulostavoitetta 
hänen päätehtävänsä kanssa. 

Vastaus: Hallitus oli suositellut julkisen ostotarjouksen hyväksymistä, kuten on tarkemmin kuvattu 
hallituksen julkista ostotarjousta koskevassa lausunnossa. Hallitus siis katsoi, että julkisen 
ostotarjouksen kanssa eteneminen olisi yhtiön kaikkien osakkeenomistajien edun mukaista. 

Tätä taustaa vasten ja kuten Suomessa on käytäntönä julkisten ostotarjousten yhteydessä, 
julkiseen ostotarjoukseen liittyvä toimitusjohtajan kannustinelementti otettiin käyttöön.  

 
Kysymys 5 

Milloin Ahlstrom-Munksjö Oyj:n hallitus sai ensimmäisen kerran tietää Ahlstrom Invest BV:n 
suunnitelmasta ja sen ehdoista aloittaa osakevaihto, jossa Ahlströmin perheen jäsenille ja tietyille 
lähipiiriyhteisöille annettiin mahdollisuus saada Ahlstrom Invest BV:n osakkeita vastineeksi Ahlstrom-
Munksjö Oyj:n osakkeista? 

Vastaus: Konsortio otti yhteyttä Ahlstrom-Munksjö Oyj:n hallitukseen elokuun 2020 alussa. 
Osakevaihtosuunnitelmasta keskusteltiin alusta alkaen. 
 

Kysymys 6 

Miksi hallitus päätti yhtäkkiä poiketa Ahlstrom-Munksjö Oyj:n olemassa olleesta osinkopolitiikasta ja 
ehdotti, ettei osakkeenomistajille jaeta osinkoa, vaikka Ahlstrom-Munksjö Oyj:n 31.12.2020 taseen 
mukaiset jakokelpoiset varat olivat 901.057.524,65 euroa? 

Vastaus: Osingonjakoehdotuksesta päättäminen kuuluu yksinomaan hallitukselle. 
Menestyksekkään julkisen ostotarjouksen ja sitä seurannaiden toimenpiteiden vuoksi yhtiön 
olosuhteet ovat muuttuneet siitä, mitä ne olivat esimerkiksi edellisen varsinaisen yhtiökokouksen 
aikaan. Hallitus katsoo, että vallitsevissa olosuhteissa yhtiökokouskutsuun sisältyvä ehdotus on 
asianmukainen. 
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Kysymys 7 

Voitteko täsmentää, missä kokouksissa hallitus keskusteli vuoden 2020 neljännesten alustavista 
tuloksista? 

Vastaus: Hallitus käsittelee neljännesten tuloksia ennen niiden julkistamista. Hallituksen 
yksittäisten kokousten päivämäärillä ja esityslistoilla ei ole merkitystä varsinaisessa 
yhtiökokouksessa käsiteltävien asioiden arvioinnissa. 
 

Kysymys 8 

Voitteko täsmentää, milloin tarkalleen joulukuussa 2020 vuoden 2021 budjetista keskusteltiin 
hallitustasolla, kuten Ahlstrom-Munksjö Oyj:n 25.2.2021 julkaistun vuoden 2020 vuosikertomuksen 
ja vastuullisuusraportin sivulla 76 on esitetty. 

  
Vastaus: Budjetista keskusteltiin joulukuussa 2020. Hallituksen yksittäisten kokousten 
päivämäärillä ja esityslistoilla ei ole merkitystä varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävien 
asioiden arvioinnissa. 

 
Kysymys 9 

Voitteko selittää, miksi karsitte seuraavan vuoden näkymiä koskevien tietojen määrää ja laatua 
vuoden 2020 vuosikertomuksessanne ja vastuullisuusraportissanne verrattuna aikaisempiin vuosiin? 

Vastaus: Yhtiö veti takaisin koko vuoden tulosnäkymänsä 25.3.2020 alkaen sekä 
neljännesvuosittaisen tulosnäkymänsä vuoden 2020 tilinpäätöstiedotteen yhteydessä. Tästä 
syystä tulosnäkymiä ei ollut saatavilla vuosikertomusta ja vastuullisuusraporttia varten. 

 
Kysymys 10 

Ahlstrom-Munksjö Oyj on vuosien aikana tehnyt paljon investointeja ja yhtiön tulevat 
investointitarpeet ovat verrattain rajalliset eli konsortio hankki liiketoiminnan, johon on investoitu 
hyvin. Miksi tätä Ahlstrom-Munksjö Oyj:n liiketoimintoihin liittyvää olennaista seikkaa ei ole 
julkistettu eikä käsitelty Ahlstrom-Munksjö Oyj:n hallituksen lausunnossa koskien Spa Holdings 3 
Oy:n tekemää vapaaehtoista julkista käteisostotarjousta? Käsittelikö fairness opinion -lausunnon 
antaja tai Ahlstrom-Munksjö Oyj:n hallitus tätä seikkaa? 

Vastaus: Ahlstrom-Munksjö on säännöllisesti päivittänyt markkinoita 
käyttöomaisuusinvestoinneistaan ja strategisista investoinneistaan. Hallituksen ja fairness opinion 
-lausunnon antajan suorittama arvonmääritys oli perusteellinen ja siinä huomioitiin useita 
tekijöitä ja arvostusmenetelmiä asianmukaisen ja huolellisen prosessin varmistamiseksi. Tulevat 
investointitarpeet huomioitiin prosessissa. 
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Kysymys 11 

Uutisoinnissaan Ahlstrom-Munksjön rajat ylittävien joukkovelkakirjojen tarjoamiseen liittyen S&P 
käyttää vuoden 2020 oikaistuna käyttökatteena 412,6 miljoonaa euroa. Miten tämä 412,6 miljoonan 
euron vuoden 2020 oikaistu käyttökate vertautuu osakkeenomistajille ilmoitettuun 334,2 miljoonan 
euron vertailukelpoiseen käyttökatteeseen? Miksi 412,6 miljoonan euron suuruista oikaistua 
käyttökatetta ei ole kommunikoitu Ahlstrom-Munksjö Oyj:n osakkeenomistajille? 

Vastaus: Mainitun joukkovelkakirjan laski liikkeeseen Spa Holdings 3 Oy, ei Ahlstrom-Munksjö Oyj. 
Yllä mainittu vuoden 2020 oikaistu käyttökate perustui Spa Holdings 3 Oy:n due diligence -
tarkastukseen ja liiketoimintasuunnitelman toimeenpanoon. Joukkovelkakirjan liikkeeseenlaskuun 
liittyvät kysymykset tulee osoittaa Spa Holdings 3 Oy:lle. 
 

Kysymys 12 

Kuinka hallitus ratkaisi intressiristiriitatilanteen, joka syntyi, kun UBS antoi fairness opinion -
lausuntonsa konsortion ostotarjouksesta ja toimi samanaikaisesti Ahlstrom-Munksjön taloudellisena 
neuvonantajana, jossa merkittävä osa UBS:lle maksettavasta palkkiosta riippui ostotarjouksen 
onnistuneesta toteuttamisesta? 

Vastaus: Suomen lain mukaan listatun yhtiön hallituksen on annettava lausunto kyseisestä 
yhtiöstä tehdystä julkisesta ostotarjouksesta. Lausunnon laatimisessa ja julkistamisessa yhtiön 
hallituksen tulee toimia huolellisesti ja edistää yhtiön etua. Tässä yhteydessä yhtiö voi käyttää (ja 
yleensä yhtiöt käyttävätkin) ulkopuolisia neuvonantajia päätöksentekonsa tukena. Fairness 
opinion -lausuntojen osalta Suomessa on markkinakäytäntönä, että lausunnon antaja voi toimia 
transaktiossa myös yhtiön taloudellisena neuvonantajana (kuten Ahlstrom-Munksjö Oyj:tä 
koskevan julkisen ostotarjouksen yhteydessä). Lisäksi mainitunlaiset tulospalkkiojärjestelyt ovat 
tyypillisiä tällaisisissa transaktioissa. 

 
Kysymys 13 

Antti Ahlström Perilliset Oy, edustajanaan sen hallituksen puheenjohtaja Johannes Gullischen (joka 
toimi tuolloin Ahlstrom-Munksjö Oyj:n hallituksen jäsenenä), osti julkistettujen johdon 
liiketoimitiedotteiden mukaan 242.373 Ahlstrom-Munksjön osaketta 30.10.2020 ja 27.11.2020 
välisenä aikana hintaan 17,9 euroa per osake. Sen jälkeen näillä kaikilla osakkeilla on osallistuttu 
sisäiseen uudelleenjärjestelyyn (kuten määritelty tarjousasiakirjassa). Miten Johannes Gullischen 
huolehti siitä, että nämä transaktiot eivät ole ristiriidassa niiden velvollisuuksien kanssa, jotka 
hänellä oli Ahlstrom-Munksjö Oyj:n hallituksen jäsenenä?  

Vastaus: Antti Ahlström Perilliset Oy osti kyseiset osakkeet. Näiden tiedotteiden taustalla on se, 
että koska Johannes Gullischen toimi tuolloin sekä Antti Ahlström Perilliset Oy:n hallituksen 
puheenjohtajana että Ahlstrom-Munksjö Oyj:n hallituksen jäsenenä, Ahlstrom-Munksjö Oyj:llä oli 
listattuna yhtiönä velvollisuus julkistaa nämä Antti Ahlström Perilliset Oy:n tekemät Ahlstrom-
Munksjö Oyj:n osakkeita koskevat liiketoimet (jotka Antti Ahlström Perilliset Oy oli ilmoittanut 
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Ahlstrom-Munksjö Oyj:lle). Johannes Gullischeniin ja julkisen ostotarjoukseen liittyen tulee 
huomioida, että Johannes Gullischen jääväsi itsensä kaikesta transaktioon liittyvästä 
päätöksenteosta. 

 


