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STYRELSENS FÖRSLAG TILL AHLSTROM-MUNKSJÖ OYJ:S EXTRA 

BOLAGSSTÄMMA SOM HÅLLS DEN 19 SEPTEMBER 2018 

 

Bemyndigande av styrelsen att besluta om aktieemission 

 

Ahlstrom-Munksjö har den 23 juli 2018 undertecknat ett avtal om att förvärva Expera 

Specialty Solutions (”Expera”), en i USA baserad specialpapperstillverkare, i syfte att 

expandera sin närvaro i Nordamerika och för att vidare förstärka sitt utbud av avancerade 

specialtillverkade fiberbaserade material (”Transaktionen”). Transaktionen kommer 

nästan att tredubbla Ahlstrom-Munksjös nettoomsättning i USA och erbjuder en plattform 

för tillväxt. Köpeskillingen är USD 615 miljoner (EUR 526 miljoner), på kassa- och skuldfri 

basis, som justeras på överenskommet sätt efter verkställandet av Transaktionen. 

Transaktionen har beskrivits i mer detalj i Bolagets börsmeddelande publicerat den 23 juli 

2018. Verkställande av Transaktionen förväntas ske under det andra halvåret 2018. 

 

För att finansiera en del av Transaktionen planerar Ahlstrom-Munksjö att genomföra en 

aktieemission med företrädesrätt för Ahlstrom-Munksjös aktieägare på cirka EUR 150 

miljoner, vilken förväntas genomföras under det fjärde kvartalet 2018. 

 

Bolagets styrelse föreslår således att den extra bolagsstämman bemyndigar styrelsen att 

besluta om en emission av högst 20 000 000 nya aktier med företrädesrätt för aktieägarna 

(företrädesrättsemission). Bemyndigandet ger styrelsen rätt att besluta om emission av 

aktier som vid slutet av teckningsperioden inte tecknats på basis av aktieägarnas 

företrädesrätt till parter bestämda av styrelsen (dvs. med avvikelse från aktieägarnas 

företrädesrätt). Styrelsen är bemyndigad att besluta om alla övriga villkor angående 

emissionen av nya aktier.   

 

Bemyndigandet är i kraft till utgången av följande ordinarie bolagsstämma, dock inte 

längre än till den 30 juni 2019, och det upphäver inte Bolagets emissionsbemyndiganden 

som givits av ordinarie bolagsstämman den 21 mars 2018. 

 

Aktieägarna AC Invest Five B.V., ett bolag tillhörande Ahlström Capital-koncernen, 

Viknum AB, Belgrano Inversiones Oy, Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen, 

Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma och Baltiska Handels A.B., vars 

aktieinnehav motsvarar totalt cirka 35,9% (31 juli 2018) av aktierna och rösterna i bolaget, 

har oåterkalleligen åtagit sig att närvara vid den extra bolagsstämman och rösta för detta 

emissionsbemyndigande. 

 

Helsingfors, den 24 augusti 2018 

 

Styrelsen 

 


