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Ahlström Capital ostaa Metso Outotecin 
jätteenkierrätysliiketoiminnan 
 
 
Ahlström Capitalin täysin omistama sijoitusyhtiö Ahlstrom Capital BV on tänään 
allekirjoittanut sopimuksen Metso Outotecin jätteenkierrätysliiketoiminnan 
hankinnasta. Tämä uusi teollinen hankinta laajentaa Ahlström Capitalin 
omistuksia houkuttelevaan kasvumarkkinaan ja tarjoaa kestäviä 
arvonluontimahdollisuuksia. 
 
Metso Outotecin jätteenkierrätysliiketoiminta (M&J) on johtava, kansainvälinen kiinteän 
jätteen kierrätyslaitteiden toimittaja, jonka pääkonttori on Tanskassa. M&J:llä on vahva 
asema jätepolttoaineeseen, jätteen energiakäyttöön ja materiaalien talteenottoon liittyvissä 
käyttökohteissa käytettävien esirevintälaitteiden saralla, ja merkittävä osa sen tuotosta on 
peräisin myynnin jälkeisistä palveluista. 

”Jätteenkierrätysliiketoiminta M&J:llä on vahvat näytöt kannattavuudesta ja kasvusta 
houkuttelevalla teollisuudenalalla”, sanoo Lasse Heinonen, Ahlström Capitalin 
toimitusjohtaja. “Liiketoiminnan edellytyksiä toimia kestävän kehityksen ajurina tukevat 
arvostettu tuotemerkki, laadukkaat toiminnot sekä osaava henkilöstö. Uskon että Ahlström 
Capital omistajana voi tukea kasvuhankkeita ja auttaa itsenäistä liiketoimintaa kehittymään 
täyteen potentiaaliinsa.” 

Kaupan täytäntöönpanon arvioidaan tapahtuvan vuoden 2021 neljännen neljänneksen 
aikana. Kaikki ostettavan liiketoiminnan nykyiset työntekijät, noin 120 henkilöä, siirtyvät 
kaupan mukana uuteen yhtiöön. Liiketoiminnan liikevaihto vuonna 2020 oli noin 50 
miljoonaa euroa. Osapuolet ovat päättäneet olla julkistamatta kaupan hintaa.  

”Olemme erittäin tyytyväisiä, että löysimme uuden omistajan, jonka ajatukset strategiasta 
ja liiketoiminnan tavoitteista ovat niin hyvin linjassa kanssamme,” sanoo Uffe Hansen, 
kierrätysliiketoiminnan johtaja Metso Outotecilla. ”Itsenäisenä yksinomaan 
kierrätysratkaisuihin keskittyvänä yrityksenä voimme olla joustavampia ja 
asiakaskeskeisempiä, mikä auttaa meitä hyödyntämään tulevaisuuden 
kasvumahdollisuuksia.” 

Ahlström Capital sijoittaa listattuihin ja yksityisomistuksessa oleviin yrityksiin, joilla on 
huomattavaa kasvupotentiaalia — niihin, jotka voivat kehittyä oman toimialansa johtajiksi. 
Ahlström Capital haluaa olla johtava sijoittaja pohjoismaisissa yrityksissä, joilla on 
kansainvälistä liiketoimintaa tai kansainvälistymispotentiaalia. Sen missio on parempi 
maailma tuleville sukupolville vastuullisen arvonluonnin myötä. Kyky edistää kiertotalouden 
periaatteita on tärkeä osa Ahlströmin pitkäjänteistä liiketoiminnan kehitystyötä ja 
vastuullisen ja kestävän arvonluonnin perusta.  
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Ahlström Capital on yksi Suomen suurimmista sijoitusyhtiöistä, jolla on jo 170-vuotinen 
toimintahistoria. Olemme perheomisteinen sijoitusyhtiö, joka luo pitkäaikaista omistaja-
arvoa sijoittamalla listattuihin ja listaamattomiin yhtiöihin, metsiin sekä kiinteistöihin. Vuonna 
2020 Ahlström Capitalin portfolioyhtiöiden liikevaihto oli noin 4,5 miljardia euroa ja se työllisti 
noin 14 600 ihmistä 30 maassa. Tällä hetkellä Ahlström Capitalin portfolioon kuuluvat 
merkittävät sijoitukset listatuissa yhtiöissä Detection Technology Oyj:ssä, Glaston Oyj:ssa 
ja Suominen Oyj:ssä. Portfolioon kuuluvat lisäksi Destia Group Oyj, Enics AG, Ahlström 
Invest B.V. (jolla merkittävä omistus Ahlstrom-Munksjössä) ja sijoitus AC Cleantech Growth 
Fund I -rahastoon. Portfolioomme kuuluu myös huomattavia kiinteistö- ja metsäomistuksia.  

 
 

 


