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Ahlstrom Abp BÖRSMEDDELANDE DEN 5 FEBRUARI 2009 08.00 
 
 
Det här är en sammanfattning av det fullständiga dokumentet. Bokslutet för 2008 är 
tillgängligt i sin helhet på finska och engelska på www.ahlstrom.com.  
 

Bokslutsmeddelande 2008: 

Marknadsnedgången under slutet av året påverkade 
Ahlstroms ekonomiska resultat 
 
 

År 2008 in korthet: 
• Omsättningen för helåret ökade med 2,4 % till 1 802,4 miljoner euro (1 760,8 

miljoner euro). Omsättningen under fjärde kvartalet uppgick till 419,0 miljoner 
euro (462,5 miljoner euro), vilket är en minskning med 9,4 % på grund av den 
kraftiga nedgången i efterfrågan, i synnerhet i december.  

• Rörelseresultatet för helåret sjönk till 14,6 miljoner euro (25,8 miljoner euro) 
respektive 35,7 miljoner euro (67,8 miljoner euro) exklusive poster av 
engångskaraktär. Lönsamheten påverkades av höga råvaru- och energipriser 
under hela året i kombination med driftstarts- och integreringskostnader samt en 
marknadsnedgång under det sista kvartalet.  

• Nettokassaflödet från rörelsen utvecklades positivt och uppvisade en ökning på 
58,5 miljoner euro och var 102,4 miljoner euro på grund av förbättrad 
omsättningshastighet av driftskapitalet.  

• Ytterligare omstruktureringsåtgärder har inletts för att anpassa verksamheten till 
den avtagande efterfrågan, bland annat planer på kapacitetsnedskärningar i 
Italien och en minskning av personalstyrkan över hela världen. Detta inbegriper 
poster av engångskaraktär och nedskrivningar på 21,7 miljoner euro, som har 
bokförts under resultatet för fjärde kvartalet. 

• Styrelsen föreslår att en dividend på 0,45 euro (1,00 euro) per aktie betalas ut 
för verksamhetsåret 2008. 

 
 
Utsikter för 2009: 
• Ahlstrom förändrar sin offentlighetspolicy på grund av den dåliga 

förutsägbarheten. Någon exakt prognos för omsättningen och lönsamheten utges 
inte. 

• Under 2009 förväntas affärssituationen vara fortsatt mycket utmanande, och 
efterfrågan på Ahlstroms produkter kommer att variera mycket mellan olika 
produktlinjer samt beroende på den allmänna utvecklingen inom 
kundindustrierna.  
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Nyckeltal, miljoner EUR 
 

Q4/2008 
 

Q4/2007 
 

2008 2007 

Nettoomsättning 419,0 462,5 1 802,4 1 760,8 

Rörelseresultat/förlust 
* exklusive poster av engångskaraktär 

-35,4 
-13,7 

-34,7 
11,0 

14,6 
35,7 

25,8 
67,8 

Resultat/förlust före skatt 
* exklusive poster av engångskaraktär 

-49,5 
-27,8 

-43,2 
2,5 

-20,6 
0,5 

0,2 
42,1 

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

-10,8 
-4,1 

-10,7 
3,6 

1,4 
3,0 

2,5 
6,3 

Resultat per aktie, euro  
* exklusive poster av engångskaraktär  

-0,79 
-0,41 

-0,64 
0,02 

-0,38 
-0,01 

0,01 
0,62 

Kassaflöde per aktie, euro  0,67 0,21 2,19 0,94 

Skuldsättningsgrad, % 95,3 65,3 95,3 65,3 

 
 

VD Jan Lång kommenterar år 2008: 
 
Under 2008 slutförde Ahlstrom merparten av det tillväxtinvesteringsprogram som 
inleddes efter börsintroduktionen 2006. Omkring 500 miljoner euro har investerats i 
tillväxtåtgärder under två år, vilket har lett till att Ahlstroms globala räckvidd nu är 
större än någonsin tidigare.  
 
En sak jag inte är nöjd med är det svaga ekonomiska resultatet 2008. Det berodde 
framför allt på den låga bruttomarginalen, svaga efterfrågan under fjärde kvartalet 
samt driftstarts- och integreringskostnaderna som var högre än förväntat och 
sammanhänger med tillväxtinvesteringsprogrammet. På den positiva sidan märks en 
ökning av omsättningen i linje med marknadstillväxten, och ett avsevärt bättre 
kassaflöde tack vare förbättrad omsättningshastighet av driftskapitalet.  
 
Flera åtgärder har vidtagits för att förbättra lönsamheten och anpassa verksamheten 
till den minskade efterfrågan. Bland annat slutfördes det arbete som inleddes i slutet 
av 2007 med nedläggning och omorganisation av icke-konkurrenskraftig verksamhet 
i USA och Europa. Under senare delen av året minskades produktionen globalt för att 
anpassa verksamheten till den förändrade marknadssituationen. 
 
Affärssituationen förväntas bli fortsatt mycket utmanande under hela året 2009. I 
dessa svåra tider kommer självfallet alla medel att utnyttjas för att maximera 
kassaflödet. Det innebär bland annat lägre investeringsaktivitet än under 2008. 
Ahlstrom har också meddelat om ytterligare globala omstruktureringsåtgärder under 
2009 som en anpassning till den minskade efterfrågan. Trots alla utmaningar som vi 
nu står inför, vill jag betona att vi i samarbete med den förstärkta ledningsgruppen 
inte bara kommer att åtgärda kortsiktiga frågor utan också aktivt delta i att utveckla 
Ahlstrom på längre sikt. 
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UTSIKTER FÖR 2009 
 
Under 2009 förväntas marknadsförhållandena bli mycket besvärliga, med mycket 
kortsiktig förutsägbarhet för efterfrågan på Ahlstroms produkter. Ahlstrom har därför 
beslutat att ändra sin offentlighetspolicy från och med början av 2009. Under en 
period av stor osäkerhet omfattar utsikterna endast prognoser av affärs- och 
marknadsförhållanden.  
 
Enligt nuvarande uppskattningar kommer efterfrågan på Ahlstroms produkter att 
variera mycket mellan olika produktlinjer samt beroende på den allmänna 
utvecklingen inom kundindustrierna. Livsmedelsförpacknings-, sjukvårdsprodukts- 
och energiindustrierna förväntas inte drabbas så hårt av den nuvarande osäkerheten. 
För Ahlstroms del förväntas detta visa sig i efterfrågan på till exempel fiberduk för 
livsmedels- och sjukvårdsbruk, specialpapper för livsmedelsförpackningar och 
emballage, kräppat papper och glasfiberförstärkningar för vindkraftsbranschen. 
 
Osäkerheten i den globala ekonomin och i synnerhet nedgången i transport- och 
byggnadsbranscherna förväntas å andra sidan påverka efterfrågan på vissa 
Ahlstromprodukter, bland annat filtermaterial för fordons- och byggnadsindustrin, 
fiberduk och specialpapper för byggnadsbranschen, glasfiberförstärkningar för 
båtbyggnadsindustrin samt olika typer av fiberduksservetter. 
 
Priserna på Ahlstroms viktigaste råvaror, trämassa och rayon, liksom energipriserna 
förväntas kvarstå på den nuvarande låga nivån, en bedömning som bygger på den 
sjunkande pristrenden som inleddes i slutet av 2008. 
 
Mot bakgrunden av den nuvarande affärssituationen kommer Ahlstrom att fokusera 
på att maximera kassaflödet under 2009, bland annat genom lägre kapitalutgifter än 
under 2008. 
 
* 
Denna rapport har upprättats i enlighet med den internationella 
redovisningsstandarden IFRS (International Financial Reporting Standard). Alla 
jämförelsesiffror hänför sig till samma period föregående år såvida inget annat anges.  
 
Rapporten 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.  
 
 

Helsingfors den 5 februari 2009  
 
Ahlstrom Abp 
Styrelsen  
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FINANSIELL INFORMATION FRÅN AHLSTROM UNDER 2009  
 
Ahlstrom Abp kommer under 2009 att publicera finansiell information enligt följande 
plan:  
 
Årsredovisning 2008: vecka 12  
Delårsrapport januari–mars: onsdagen den 29 april  
Delårsrapport januari–juni: fredagen den 24 juli  
Delårsrapport januari–september: onsdagen den 28 oktober  
  
Ahlstroms årliga bolagsstämma hålls onsdagen den 25 mars 2009 kl. 13.00 i 
Finlandiahuset, Mannerheimvägen 13 e, Helsingfors.  
 
 

 
Kort om Ahlstrom 
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 företagets unika 
kunskap om fibrer. Ahlstrom har 6 400 anställda och försäljningskontor och 
tillverkande enheter i mer än 20 länder i sex världsdelar. Ahlstroms omsättning 
under 2008 uppgick till 1,8 miljarder euro. Ahlstroms aktier är noterade på NASDAQ 
OMX Helsinki. Koncernens hemsida finns på www.ahlstrom.com.  
 


