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Ahlstrom Abp sammanfattning av BÖRSMEDDELANDE 22.10.2012 kl. 12.00  
 

Detta är en sammanfattning av delårsrapporten för januari–september 2012. Den fullständiga 
delårsrapporten finns på engelska och finska och är tillgänglig på www.ahlstrom.com.  

Ahlstroms delårsrapport januari–september 2012 

Genomförandet av strategin avancerade väsentligt  

Kvarvarande verksamheter juli–september 2012 jämfört med juli–september 2011 

• Omsättning 391,7 miljoner euro (389,7 miljoner euro). 

• Rörelsevinst 9,4 miljoner euro (-17,3 miljoner euro).  

• Rörelsevinst exklusive poster av engångskaraktär 9,3 miljoner euro (8,0 miljoner 
euro). 

• Rörelsevinsten i procent exklusive poster av engångskaraktär blev 2,4 (2,0). 

• Resultat före skatt 0,3 miljoner euro (-24,4 miljoner euro).  

• Resultatet per aktie -0,16 euro (-0,47 euro). 

Juli-september 2012 i korthet 

• Ahlstrom fortsatte utvecklingen av affärsverksamheten och meddelade att 
affärsområdet Label and Processing kommer att avskiljas från bolaget och 
införlivas med Munksjö AB. Det nya bolag som uppkommer vid fusionen blir 
världens ledande tillverkare av specialpapper.  

• Ahlstrom undertecknade ett avtal om att köpa aktiestocken i Munktell Filter AB 
i Sverige. Affären stöder Ahlstroms strategiska strävan att utveckla sin 
verksamheten inom specialfiltermaterial, till exempel för applikationer avsedda 
för bioteknologiskt bruk och laboratoriebruk.  

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

• Omsättning 1 210,7 miljoner euro (1 235,9 miljoner euro). 

• Rörelsevinst 33,9 miljoner euro (24,3 miljoner euro).  

• Rörelsevinst exklusive poster av engångskaraktär 39,8 miljoner euro (48,0 
miljoner euro). 

• Rörelsevinsten i procent exklusive poster av engångskaraktär 3,3 (3,9). 

• Resultatet före skatt blev 13,5 miljoner euro (4,1 miljoner euro).  

• Resultatet per aktie var -0,08 euro (-0,17 euro). 

Utsikter för år 2012 

• Ahlstrom uppdaterade den 16 oktober 2012 framtidsutsikterna för år 2012. 
Omsättningen för de kvarvarande verksamheterna bedöms uppgå till 1 550–
1 630 miljoner euro. Rörelsevinsten från de kvarvarande verksamheterna 
exklusive poster av engångskaraktär bedöms bli 48–58 miljoner euro.  

Jan Lång, verkställande direktör 
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- Fusioneringen av affärsområdet Label and Processing med Munksjö är ett väsentligt 
steg i genomförandet av vår strategi. Detta ger oss möjligheter att i fortsättningen 
koncentrera våra resurser på områden där vi ser mer attraktiva tillväxtmöjligheter. Ett 
annat strategiskt steg under den senaste tiden är förvärvet av företaget Munktell som 
är ett utmärkt exempel på vår målsättning att skapa tillväxt. Genom detta 
arrangemang kan vi bredda vårt produktsortiment och öka den geografiska närvaron. 

- Vi förmådde förbättra vår lönsamhet i någon mån under tredje kvartalet genom en 
framgångsrik prissättning även om marknaden försvagades. De minskade 
försäljningsvolymerna och ogynnsamma valutakurserna påverkade dock resultatet 
negativt. 

- Efterfrågan dämpades i Europa särskilt under slutet av rapportperioden och 
återhämtningen inom ekonomin i Kina har fördröjts. Utvecklingen av våra 
försäljningsvolymer förväntas bli sämre under slutet av året och därför uppdaterar vi 
våra riktlinjer.  Vi har aktivt sökt metoder för att lindra effekterna av de minskade 
försäljningsvolymerna och detta kommer vi att fortsätta. 

Utsikter  

Omsättningen för de kvarvarande verksamheterna bedöms uppgå till 1 550–1 630 
miljoner euro under år 2012. Rörelsevinsten från de kvarvarande verksamheterna 
exklusive poster av engångskaraktär bedöms bli 48–58 miljoner euro.  

Investeringarna exklusive företagsköp inom kvarvarande verksamheter förväntas uppgå 
till cirka 85 miljoner euro år 2012 (66,4 miljoner euro år 2011). Ahlstrom har tidigare 
bedömt att investeringarna kommer att uppgå till cirka 100 miljoner euro. Förutom de 
investeringar som har publicerats under innevarande år innehåller bedömningen de 
investeringar som publicerades år 2010 och 2011. Investeringarna omfattar en 
förbättring av tapetmateriallinjen och filtermateriallinjen i Binzhou i Kina och ett 
samarbetsbolag för kräppappertillverkning i Longkou i Kina.  

Uppdelningen av affärsområdet Label and Processing kräver godkännande av 
Ahlstroms extra bolagsstämma. Den extra bolagsstämman hålls 27.11.2012. När den 
extra bolagsstämman har godkänt uppdelningen rapporteras verksamheten som en 
del av avvecklade verksamheter och Ahlstrom publicerar nya bedömningar av 
omsättningen och rörelsevinsten exklusive poster av engångskaraktär för år 2012 direkt 
efter den extra bolagsstämman.  

Risker under den närmaste framtiden 

En eventuellt vidgad skuldkris i Europa och en därav följande långvarigare dämpning 
av ekonomierna samt en vikande tillväxttakt i Asien ökar riskerna för Ahlstroms 
ekonomiska utveckling. Föreslagna nedskärningar av de offentliga utgifterna och 
skattehöjningar i många europeiska länder minskar de disponibla inkomsterna. De 
ekonomiska indikatorerna i USA är mer varierande. En vikande ekonomisk tillväxt eller till 
och med en tillfälligt krympande marknad kan leda till lägre försäljningsvolymer och 
svagare lönsamhet vilket kan tvinga Ahlstrom att öka de produktionsstopp vid 
fabrikerna som orsakas av marknadssituationen. Prognosticeringen av utvecklingen 
försvåras av osäkerheten i den globala ekonomiska tillväxten, den ökade variationen i 
efterfrågan på huvudmarknaderna och den begränsade synligheten. 

Ahlstroms viktigaste råvaror är naturfiber (främst massa), syntetfiber och kemikalier. 
Bolaget är en av världens största köpare av marknadsmassa. Trots nedgången den 
senaste tiden har priserna på några av Ahlstroms viktigaste råvaror förblivit höga och 
fluktuationen har varit stor.  
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Om tillväxten i världsekonomin avtar ytterligare, kan risken för sänkta försäljningspriser 
öka och den nuvarande lönsamhetsnivån äventyras även om råvarupriserna samtidigt 
sjunker.  

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 den 22 oktober 2012  

Ahlstrom Abp 
Styrelsen 
 
Bilaga 
Koncernbokslut  

http://www.ahlstrom.com/
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