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AHLSTRÖM CAPITAL SÄLJER DESTIA TILL COLAS
Ahlström Capital har kommit överens om att sälja 100 % av Destia Oy:s aktier
till Colas SA. Ahlström Capital har under sitt ägande utvecklat bolaget till en
ledande affärsverksamhet, som har en stark ställning på en konkurrerad
marknad.
Ahlström Capitals strategi är att aktivt utveckla sina portföljbolag till ledande företag.
Destia har varit i Ahlström Capitals ägo sedan 2014. Ahlström Capital anser att
Colas, som är en global ledare i innovativa och hållbara lösningar för mobilitet, är
en utmärkt ägare för Destia under dess nästa fas. Transaktionen är också ett viktigt
steg i utvecklingen av Ahlström Capitals portfölj.
”Tillsammans med Destias ledning har vi utvecklat bolaget till en ledande finsk
infrastrukturleverantör på en konkurrerad marknad. Bolaget har stärkt sitt kunnande
inom många viktiga områden bland annat inom digitalisering av
underhållsverksamheten. Med Colas som ny industriell ägare är företaget i goda
händer för dess nästa tillväxtfas”, säger Lasse Heinonen, VD för Ahlström Capital.
För Colas är detta förvärv en möjlighet att stärka sin närvaro i norra Europa.
“Vi är väldigt imponerade av den kompetens som finns i Destia särskilt inom
digitalisering av byggande och kompetens gällande underhållsverksamhet vid svåra
förhållanden. Vi ser möjligheter i att ytterligare utveckla verksamheten inom räls-,
mark- och bergtjänster samt gällande ledning av utmanande projekt”, säger Francis
Grass, VD för Colas EMEA.
Destia är det största servicebolaget inom infrastrukturbranschen i Finland.
Tjänsterna täcker hela livscykeln för infrastruktur, från design till konstruktion och
underhåll. Destias omsättning uppgick till 564 miljoner euro 2020 och företaget
sysselsätter mer än 1 600 personer.
”Under Ahlström Capitals ägarskap har Destia utvecklats till en ledande aktör i
Finland med starka värderingar. Tillsammans med Colas är vi nu i beredskap att
implementera vår strategi – Förena nordiskt liv. Colas globala kunnande inom
byggbranschen kombinerat med Destias sinne for infrastruktur kommer att skapa
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nya möjligheter både för kunder och personal”, säger Tero Kiviniemi, VD för
Destia.
Transaktionen kräver konkurrensmyndigheternas godkännande och förväntas
avslutas i slutet av 2021. Parterna har kommit överens om att inte offentliggöra
köpesumman.
Informationstillfälle:
En gemensam genomgång kring transaktionen ordnas som en webcast 26.8.2021
med start kl 10.30 finsk tid på adressen:
https://ahlstromcapital.videosync.fi/2021-08-26/
Efter genomgången är det möjligt att ställa frågor också via en telefonkonferens.
Du kan delta i telefonkonferensen genom att ringa senast fem minuter innan
evenemanget börjar i numret:
Finland +358 9 8171 0310
Sverige +46 856 642 651
Deltagare ombeds uppge konferenssamtalets PIN: 42394011#

Vid frågor kontakta:
Camilla Sågbom, Director, Corporate Communications and Responsibility
tel. +358 40 540 8450, camilla.sagbom@ahlstromcapital.com
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