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Ahlström Capital förvärvar Metso-Outotec’s  
avfallsåtervinnings-verksamhet 
 
 
Ahlström Capitals helägda investeringsbolag Ahlstrom Capital BV har idag 
undertecknat ett avtal om att förvärva Metso-Outotecs avfalls-
återvinningsverksamhet. Det nya industriella förvärvet utvidgar Ahlström Capitals 
portfölj till en attraktiv tillväxtmarknad och erbjuder möjligheter till hållbar 
värdeutveckling.       
 
Metso-Outotec avfallsåtervinningsverksamhet (M&J), är en ledande, global leverantör av 
anläggningar för återvinning av avfall med huvudkontor i Danmark. M&J har en stark 
ställning inom sönderdelningsutrustning som används för avfallsförbränning och 
materialuppsamling, och en stor del av intäkterna kommer från efterförsäljningstjänster. 

“Avfallsåtervinningsverksamheten M&J har starkt påvisad lönsamhet och tillväxt på en 
attraktiv marknad,” säger Lasse Heinonen, verkställande direktör för Ahlström Capital. 
”Affärsverksamheten har goda förutsättningar att driva en hållbar utveckling med ett starkt 
varumärke, funktioner av hög kvalitet och kunnig personal.  Jag tror att Ahlström Capital 
som ägare kan stöda tillväxtinitiativ och bistå den fristående verksamheten att nå sin fulla 
potential.”  

Transaktionen förväntas slutföras under fjärde kvartalet 2021. Alla nuvarande anställda, 
cirka 120 personer, kommer att fortsätta i den nya koncernen. Verksamhetens omsättning 
under 2020 uppgick till cirka EUR 50 miljoner. Parterna har överenskommit om att inte 
offentliggöra transaktionens värde.  

“Vi är väldigt nöjda över att ha hittat en ny ägare för vår verksamhet, vars tankar om strategin 
och verksamhetens målsättningar är i linje med våra” säger Uffe Hansen, som är chef för 
avfallsåtervinningsverksamheten “Som ett fristående bolag med fokus enbart på 
avfallsåtervinning kan vi att vara smidigare och mera kundorienterade, vilket hjälper oss att 
gripa tillväxtmöjligheter i framtiden.”  
 
Ahlström Capital investerar i börslistade och privatägda bolag med stark tillväxtpotential – 
bolag som kan utvecklas till ledande inom sin egen bransch. Ahlström Capital strävar efter 
en ledande investerarroll i nordiska bolag med internationell affärsverksamhet eller med 
potential för internationalisering. Bolagets mission är en bättre värld för kommande 
generationer genom hållbart värdeskapande. Förmågan att främja principerna för cirkulär 
ekonomi har länge varit nyckeln till Ahlströms framgång, som en del av ansvarsfull 
affärsverksamhet och hållbart värdeskapande.  
 



 

 

 

 

 
För tilläggsinformation kontakta: 

Information om Ahlström Capital www.ahlstromcapital.com  
 
Lasse Heinonen 
Verkställande direktör, Ahlström Capital 
tel. +358 10 888 4450, epost: lasse.heinonen(at)ahlstromcapital.com 
 
Camilla Sågbom 
Director, Corporate Communications and Responsibility, Ahlström Capital 
tel. +358 40 540 8450, epost: camilla.sagbom(at)ahlstromcapital.com  

 

Ahlström Capital är ett av Finlands största investeringsbolag med en historia på 170 år. Vi 

är ett familjeägt investeringsbolag som skapar mervärde för sina aktieägare genom att 

investera i börsbolag, privatägda bolag samt i fastigheter och skog. År 2020 var den årliga 

omsättningen i våra portföljbolag ca 4.5 miljarder EUR och bolagen hade ca 14 600 

anställda i 30 länder. I Ahlström Capitals portfölj ingår betydande innehav i de 

börsnoterande bolagen Detection Technology Oyj, Glaston Oyj Abp och Suominen Oyj. 

Utöver det omfattar portföljen Destia Group Oyj, Enics AG och Ahlström Invest B.V. (som 

är en betydande ägare i Ahlstrom-Munksjö) samt innehav i AC Cleantech Fonden. Vår 

portfölj inkluderar även betydande fastighets- och skogsinnehav.  

 


