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Ahlström Capital och Ahlström Collective Impact gör tillsammans en 

betydande investering i UNICEFs globala program för utbildning   

 

Ahlström Collective Impact är ett initiativ för socialt ansvar mellan företag och stiftelser i 

Ahlström-nätverket. I juni 2021 förstärktes Ahlström Collective Impact ytterligare, då 

Ahlström Capitals portföljbolag Suominen och Enics samt Walter Ahlströms stiftelse anslöt 

sig till denna unika samarbetsplattform. I år har Ahlström Collective Impact mer än fördubblat 

sin investering och donationen på 600 000 euros riktas till UNICEFs globala program för 

utbildning. 

Ahlström Collective Impact grundades på initiativ av Eva Ahlströms stiftelse år 2020 och är en ny 

och unik samarbetsmodell mellan företag och stiftelser i Ahlström-nätverket. Ahlström Collective 

Impact består av Ahlström Capital, Ahlstrom-Munksjö, Destia, Enics, Glaston, Suominen, Antti 

Ahlström Perilliset, Eva Ahlströms stiftelse och Walter Ahlströms stiftelse i samarbete med UNICEF 

Finland. 

Ahlström Collective Impact är utformat för strategiska investeringar som stöder genomförandet av 

FN:s mål för hållbar utveckling (SDG). För att stöda målet för god utbildning (SDG nr 4) har Ahlström 

Collective Impact beslutat att rikta sin investering på 600 000 euro – varav Ahlström Capitals andel 

utgör 100 000 euro – till UNICEFs globala program för utbildning.  

“Ahlström Capital är ett familjeägt investeringsbolag som koncentrerar sig på hållbart 

värdeskapande. Vi har engagerat oss i att skapa en bättre värld för kommande generationer. Genom 

att förena krafterna med våra portföljbolag, Ahlström-stiftelserna och UNICEF Finland ökar våra 

möjligheter att påverka”, säger Lasse Heinonen, verkställande direktör för Ahlström Capital. 
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År 2020 fokuserade Ahlström Collective Impact sina insatser på COVID-19-krishjälp för barn. I år 

koncentreras Ahlström Collective Impact i inlärningskrisen som COVID-19-pandemin har lett till. 

Pandemin har försvårat tillgången på kvalitetsutbildning, vilket har ökat ojämlikhet. ”Det är ytterst 

viktigt att trygga barnens utbildning för att kunna trygga deras framtid. UNICEFs globala program för 

utbildning har en betydande roll här”, säger Camilla Sågbom, direktör för kommunikation och 

hållbarhet på Ahlström Capital. 

För att råda bot på inlärningskrisen är UNICEFs mål att alla elever får en solid baskunskap i läsning 

och matematik – grundläggande färdigheter för allt lärande under barndomen och även därefter. Att 

fokusera på de mest marginaliserade barnen i låg- och medelinkomstländer är avgörande för att nå 

framsteg inom ramen för mål nummer 4. 

“Den privata sektorn har en viktig roll när det gäller att förverkliga målen för hållbar utveckling och 

för att hitta nya sätt att samarbeta. Vi är övertygade om att välmående företag och stabila samhällen 

är beroende av varandra och därför beslöt medlemmar av familjen Ahlström att bidra genom att 

donera en summa som motsvarar företagens investeringar för år 2021”, säger Maria Ahlström-

Bondestam, medgrundare och styrelseordförande för Eva Ahlströms stiftelse. 

 

Läs mer om Ahlström Collective Impact här: 

https://ahlstromcollectiveimpact.com/    

 

Ytterligare information: 

Camilla Sågbom  

Direktör för kommunikation och hållbarhet 

tel. +358 40 540 8450 

 

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 Growth Fund I. Vår portfölj inkluderar även betydande fastighets- och 

skogsinnehav. 

https://ahlstromcollectiveimpact.com/

