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Ahlström Capital medverkar i Ahlström Collective Impact – ett 
företagsansvarsinitiativ som stödjer UNICEF Finlands arbete för en bättre 
framtid för barn  
 

Ahlström Collective Impact (ACI) är ett initiativ för socialt ansvar drivet av Ahlström Capital, dess 
portföljbolag Ahlstrom-Munksjö, Destia och Glaston samt Antti Ahlström Perilliset och Eva 
Ahlströms stiftelse. ACI-initiativet är en ny samarbetsmodell mellan Ahlström-nätverket och 
UNICEF Finland. ACI grundades år 2020 och är utformat för strategiska investeringar som stödjer 
genomförandet av FN:s mål för hållbar utveckling (SDG). Detta år kommer ACI att donera 
sammanlagt 240 000 euro till UNICEF, varav Ahlström Capitals andel utgör 50 000 euro.  
 
 ”Ahlström Capital utvecklar sina portföljbolag på ett långsiktigt, hållbart sätt. Vi är engagerade i 
att främja ansvarsfulla affärsmetoder och att stötta samhällets hållbara utveckling. Som ett 
familjeägt företag med en lång historia vill vi medverka till att skapa en bättre framtid för 
kommande generationer”, säger Lasse Heinonen, VD på Ahlström Capital. 
 
ACI är en ny samarbetsmodell mellan företagen, stiftelserna och UNICEF som gör det möjligt för 
företagen i Ahlström-nätverket att förena sina krafter för att uppnå en betydande förändring i 
samhället och förbättra livet för barn i hela världen. “ACI är en unik samarbetsplattform för vårt 
hållbarhetsarbete. Genom att förena krafterna med portföljbolagen, stiftelserna och övriga 
intressenter inom vårt nätverk, kan våra donationer ha en större påverkan. Vi uppmuntrar alla våra 
portföljbolag att medverka i denna rörelse”, säger Camilla Sågbom, direktör för kommunikation 
och hållbarhet. 
 
I år fokuserar Ahlström Collective Impact på att stötta COVID-19-krishjälp för barnen, pandemins 
dolda offer. Coronaviruspandemin har både kort- och långsiktiga effekter på barnens hälsa, välfärd 
och utveckling, och UNICEF tacklar dessa utmaningar genom att stödja regeringar i hela världen i 
deras insatser för att trygga hälsovård och utbildning för alla barn.  
 
”Vi är oerhört glada över det här nya, kollektiva sättet att samarbeta”, säger Marja-Riitta Ketola, 
UNICEF Finlands generalsekreterare, och fortsätter, "den privata sektorn har en enorm roll i 
genomförandet av målen för hållbar utveckling. Ahlström Collective Impact för samman finska 
företag för att samarbeta för hållbarhet och en bättre framtid för barnen. Ahlström Collective 
Impact är ett fint exempel på nytt tänkande som behövs i dessa tider. Vi hoppas att detta 
partnerskap kommer att inspirera andra också på global nivå.”  
 



 
 

 

 
 

Initiativtagaren till ACI, Eva Ahlströms stiftelse, grundades och förvaltas av medlemmar i släkten 
Ahlström. Ahlström Capital och Eva Ahlströms stiftelse har samarbetat i flera år med olika 
välgörenhetsinitiativ. Medgrundare och styrelseordförande för Eva Ahlströms stiftelse, Maria 
Ahlström-Bondestam, säger: ”Jag ser vårt arbete i hög grad på samma sätt som våra förfäder Antti 
och Eva Ahlström gjorde på 1800-talet – vi investerar i samhällets framtid. Avkastningen på vår 
investering är ett tryggt barn som blir en ansvarskännande vuxen och som kan bidra till samhället. 
Detta stöttar släkten Ahlströms värderingar: ambition och ansvar. Ambitionen är att vara det bästa 
vi kan inom ett samhälle som gett oss så mycket.” 
 
Läs mer om Ahlström Collective Impact här: https://ahlstromcollectiveimpact.com/  
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