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Ahlstrom Abp BÖRSMEDDELANDE 2008-07-25 08.30 
 
Delårsrapport januari–juni 2008 
Fortsatt omsättningsökning, helårsresultatet förväntas bli 
bättre än senaste år 
 
Denna rapport är ett sammandrag av den fullständiga rapport, som är tillgänglig på 
engelska och finska. 
 

April–juni 2008 i korthet: 
• Nettoomsättningen ökade med 6,7 % till 465,9 miljoner euro jämfört med 

andra kvartalet 2007. Med justering för valutakurseffekten ökade 
nettoomsättningen med 12,3 %. 

• Rörelseresultatet exklusive poster av engångskaraktär uppgick till 
19,5 miljoner euro, vilket är en förbättring på 5,6 % jämfört med första 
kvartalet i år. 

• Jämfört med samma period senaste år minskade rörelseresultatet exklusive 
poster av engångskaraktär med 7,3 %. Det minskade resultatet jämfört med 
2007 beror främst på förlusterna på La Gère -fabriken, små 
försäljningsvolymer för servettmaterial i Europa samt höjda råvarupriser. 
Trots att La Gère förbättrade sitt resultat jämfört med årets första kvartal, 
belastade fabriken fortfarande koncernresultatet med 2,7 miljoner euro. 

 
 Utsikter 
• På grund av fortsatt överkapacitet av releasebaspapper och servettmaterial i 

Europa, samt osäkerheten i den globala ekonomin, som reflekteras i 
efterfrågan av vissa Ahlstromprodukter, reviderar Ahlstrom utsikterna för hela 
året. 

• Tack vare den fortsättande volymökningen och den positiva inverkan av de 
genomförda omstruktureringsåtgärderna räknar Ahlstrom fortfarande med att 
nettoomsättningen och rörelseresultatet ökar jämfört med förra året, men 
ökningen förväntas nu bli något svagare än vad man meddelat tidigare. 
Rörelseresultatet för andra halvåret 2008 förväntas fortfarande bli betydligt 
bättre än för andra halvåret 2007. 

 

Nyckeltal, miljoner euro 4-6/2008
 

4-6/2007
 

1-6/ 
2008 

1-6/ 
2007 

2007 
 

Nettoomsättning 465,9 436,9 932,2 853,3 1 760,8 

Rörelseresultat 
* exklusive poster av engångskaraktär 

19,4 
19,5 

21,0 
21,0 

38,7 
37,9 

44,4 
40,6 

25,8 
67,8 

Resultat före skatt 
* exklusive poster av engångskaraktär 

14,2 
14,2 

16,4 
16,4 

25,4 
24,6 

36,7 
32,9 

0,2 
42,1 

Avkastning på sysselsatt kapital, % 
* exklusive poster av engångskaraktär  

6,3 
6,3 

8,0 
8,0 

6,3 
6,2 

8,5 
7,8 

2,5 
6,3 

Resultat per aktie, euro 
* exklusive poster av engångskaraktär  

0,22 
0,21 

0,26 
0,25 

0,37 
0,35 

0,55 
0,49 

0,01 
0,62 

Kassaflöde per aktie, euro  0,12 0,20 0,99 –0,06 0,94 

Skuldsättningsgrad, % 76,0 50,9 76,0 50,9 65,3 
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Ahlstroms VD Risto Anttonen uttalar sig om andra kvartalet: 
 
– Ahlstroms verksamhetsomgivning var fortsatt utmanande under andra kvartalet. 
Den förväntade avtagande efterfrågan, som en följd av osäkerheten i den globala 
ekonomin, började återspeglas i volymerna för vissa av våra produkter mot slutet av 
kvartalet. Kostnadsinflationen var fortsatt kraftig: det genomsnittliga priset på massa 
i US dollar steg med omkring 20 % jämfört med motsvarande period förra året, och 
energipriset i US dollar steg med över 40 %. För att motverka kostnadseffekten 
genomför vi kontinuerliga prisförhöjningar med en inverkan på sikt.  
 
– Nettoomsättningen var 465,9 miljoner euro - en ökning med 6,7 % jämfört med 
förra året. Vi kunde även se en positiv utveckling i jämförbara nettoomsättningen 
med justering för valutakurseffekten, företagsförvärv och nedläggningar av 
aktiviteter, som ökade med 8,1 % jämfört med andra kvartalet senaste år och med 
cirka 2.0 % jämfört med första kvartalet i år.  
 
– Andra kvartalets rörelseresultat exklusive poster av engångskaraktär uppgick till 
19,5 miljoner euro, vilket innebär en förbättring på 5,6 % jämfört med första 
kvartalet. Jämfört med motsvarande period senaste år, med beaktande av inverkan 
av La Gère, små volymer i servettförsäljningen samt de ökade råvaru- och 
energipriserna, minskade rörelseresultatet exklusive poster av engångskaraktär med 
7,3 %. 
 
– Vi har vidtagit åtgärder för att övervinna utmaningarna inom releasebaspappers- 
och servettverksamheten i Europa bl.a. genom att bilda ett eget affärsområde för 
servettverksamheten. Jag är övertygad om att prestationen för både 
releasebaspapper och servetter förbättras så småningom. Jag är glad över att kunna 
konstatera att de övriga affärsområdena har nått sina utsatta mål.  
 
UTSIKTER  
 
Osäkerheten i den globala ekonomin har börjat återspeglas i efterfrågan på vissa 
Ahlstroms produkter. Det kan ses vissa tecken på minskad efterfrågan, i synnerhet 
för produkter som påverkas av konsumenternas köpbeteende. Det gäller till exempel 
servettmaterial, filtermaterial och fiberduk för bilar, filtermaterial för bostäder samt 
produkter av glasfiberfilt för båtbyggnadsindustrin. 
 
Priserna på Ahlstroms viktigaste råvaror, i synnerhet massa, beräknas öka eller 
kvarstå på en hög nivå under 2008. De höga oljepriserna förväntas leda till fortsatt 
höga kostnader för energi och syntetiska fibrer. För kemikalier råder ett högt 
pristryck på grund av det höga oljepriset. Å andra sidan har nedgången inom den 
kinesiska textilindustrin lett till lägre priser på rayon.  
 
Som en följd av de ovan nämnda faktorerna samt på grund av fortsatt överkapacitet 
av releasebaspapper och servettmaterial i Europa reviderar Ahlstrom utsikterna för 
helåret 2008 enligt följande.  
 
Nettoomsättningen för helåret förväntas öka jämfört med 2007 års nivå, tack vare 
genomförda förvärv och pågående investeringsprojekt, i synnerhet i BRIC-länderna 
(Brasilien, Ryssland, Indien, Kina). Detta gäller trots att fyra produktionsenheter i 
Europa och Nordamerika har stängts.  
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Tack vare den fortsättande volymökningen och den positiva inverkan av de 
genomförda omstruktureringsåtgärderna räknar Ahlstrom fortfarande med att 
rörelseresultatet ökar jämfört med förra året, men ökningen förväntas nu bli något 
svagare än vad man meddelat tidigare. Rörelseresultatet för andra halvåret 2008 
förväntas fortfarande bli betydligt bättre än för andra halvåret 2007. 
 
 
Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med internationella 
redovisningsstandarder IFRS (International Financial Reporting Standards). Denna 
rapport är oreviderad. 
 
Alla jämförelsesiffror hänför sig till samma period förra året såvida inget annat anges.  
 
Helsingfors, den 25 juli 2008 
 
Ahlstrom Abp 
Styrelsen 
 
 
 
 
FÖR YTTERLIGARE INFORMATION DEN 25 JULI 2008 VÄNLIGEN 
KONTAKTA: 

 
Risto Anttonen, VD, tfn +358 (0)10 888 4166 kl. 14.00–15.00 (finsk tid) 
 
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 ordnas fredagen den 25 juli 2008 
kl. 10.00 (finsk tid) på Ahlstroms huvudkontor, Sundholmsplatsen 1, 00101 
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 telefonkonferensen, vänligen ring in på + 358 (0)9 2313 
9202 några minuter före utsatt starttid. Lösenordet är Ahlstrom conference call. 
Inspelningen av konferensen är tillgänglig fram till den 1 augusti 2008. Inspelningen 
finns på telefon + 358 (0)9 231 446 81 kod: 803525. 
 
Presentationsmaterialet på engelska och finska finns på www.ahlstrom.com > 
Investors > IR presentations den 25 juli 2008 efter publiceringen av delårsrapporten. 
 
 
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 
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grund av förändringar i den allmänna ekonomiska situationen och i utvecklingen av 
företagets verksamhet. 
 
Distribution 
www.ahlstrom.com 
 
 
 
Ahlstrom i korthet 
Ahlstrom är ledande inom utveckling, tillverkning och försäljning av avancerade 
fibermaterial. Ahlstroms fiberduk och specialpapper används i många produkter 
i dagligt bruk, 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 dess unika kunskap om 
fibrer. Ahlstroms 6 500 anställda betjänar kunder via försäljningskontor och 
tillverkande enheter i mer än 20 länder i sex världsdelar. Ahlstroms omsättning 
under 2007 uppgick till 1,8 miljarder euro. Ahlstroms aktier är noterade på OMX 
Nordiska Börs Helsingfors. Koncernens hemsida finns på www.ahlstrom.com 
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