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Uusi pyyhintäkuitukankaiden globaali markkinajohtaja

• Suominen on allekirjoittanut sopimuksen Ahlstrom Oyj:n 
kanssa yhtiön Home and Personal -kuitukangasliiketoiminnan 
ostamisesta. 

• Yrityskaupan avulla luodaan suomalainen pörssiyhtiö, joka on 
globaali markkinajohtaja vauvanhoito-, hygienia-, kodinhoito-
ja teollisuuspyyhintään käytettävien kuitukangasmateriaalien 
valmistajanavalmistajana. 

• Ostettavan Home and Personal -liiketoiminta-alueen 
liikevaihto vuonna 2010 oli 291 miljoonaa euroa, 
liikevoitto 6,1 miljoonaa euroa ja käyttökatemarginaali 7,8 %. j j y g
Tuotantoyksiköt sijaitsevat Pohjois-Amerikassa, Italiassa, 
Espanjassa ja Brasiliassa. Suomiselle siirtyvän henkilöstön 
määrä on noin 480.

• Kaupan myötä Suomisen Pyyhintä toimialan liikevaihto• Kaupan myötä Suomisen Pyyhintä-toimialan liikevaihto 
nelinkertaistuu noin 400 miljoonaan euroon ja koko Suomisen 
liikevaihto nousee 465 miljoonaan euroon 2010 luvuilla 
laskettuna.1)
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1) Luvut ovat tilintarkastamattomia. Suomisen ja Ahlstrom Home and Personal -liiketoiminta-alueen taloudelliset luvut vuodelta 2010 on yhdistetty. 



Suominen tänään

• Suominen valmistaa korkealaatuisia joustopakkauksia, 
kosteuspyyhkeitä ja kuitukankaita teollisuuden ja kaupan 
käyttöön. y

• Tuotteitamme käytetään päivittäistavaroiden 
kuluttajapakkauksina, pyyhintä-, hygienia- ja 
terveydenhoitotuotteissa sekä valmiina kosteuspyyhkeinä. 

• Liiketoimintamme jakaantuu Joustopakkaukset- ja Pyyhintä-
toimialoihin. 

• Liikevaihtomme oli 173 miljoonaa euroa vuonna 2010 ja j j
työllistämme noin 850 henkilöä yksiköissämme Suomessa, 
Puolassa, Hollannissa ja Venäjällä. 

• Suominen on listattuna NASDAQ OMX Helsingissä.
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Kaupan strategiset perusteet

• Maantieteellinen laajentuminen tukemaan kasvua
• Johtava asema kehittyneillä markkinoilla

Lä ä l l k l t B ili j V äjä k hitt illä kki ill• Läsnäolon luoma kasvualusta Brasilian ja Venäjän kehittyvillä markkinoilla 
• Globaalit asiakassuhteet kasvun edistämiseksi

• Kattavampi pyyhintätuotteiden tarjoama 
• Tuotevalikoiman laajeneminen monipuolisen teknologia- ja raaka-aine-pohjan avulla  
• Toisiaan täydentävät myynti-, asiakaspalvelu- ja tuotekehitysresurssit

• Osaamisen vahvistuminen
• Henkilöstön ammattitaito täydentää toisiaan
• Laajeneva teknologia- ja materiaaliosaaminen

• Synergiahyödyt• Synergiahyödyt
• Innovaatiopotentiaali T&K -yhteistyön kautta
• Kasvava ostovoima 
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Globaali markkinajohtaja maantieteellisesti ja tuoteryhmittäin 

Vauvanhoito Henkilökohtainen 
hoito Kodinhoito Teollisuus Koko markkina

Pohjois-
Amerikka 625 milj. euroa

EMEA 530 milj. euroa

Nro 2

Nro 1

Etelä 
Amerikka 30 milj. euroa

Aasian ja

Nro 1

Nro 2

Nro 2 Nro 1 Nro 2 Nro 2

Aasian ja 
Tyynen-
meren alue 

285 milj. euroa

Markkina 625 milj euroa 185 milj euroa 330 milj euroa 330 milj euroa
Nro 1 

Koko markkina

ei 
saatavilla

Markkina 625 milj. euroa 185 milj. euroa 330 milj. euroa 330 milj. euroa Koko markkina 
~1,5 mrd euroa

Lähde: Johdon arvio markkina-asemasta kuitukangasmarkkinoilla vuonna 2009.
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Pyyhintäkuitukankaiden globaali markkinajohtaja

Globaali kuitukangasmarkkina segmenteittäin 2009 ~15 mrd euroa 

SuominenSuominen
Nro 1 
koko markkina
~1,5 mrd euroa

Terveydenhoidon tuotteet 10%
Tekniset kuitukankaat 10%
Pyyhkimistuotteet 10%

Suominen

yy stuotteet 0%
Vedensuodattimet 5%
Ilman- ja kaasunsuodattimet 5%
Kuljetusteollisuuden suodattimet <5%
Eli t ik kk k t <5%

Suominen 18%
Kimberly-Clark 13%
PGI 9%
Jacob Holm 8%SuominenElintarvikepakkaukset <5%

Tapetit 1%
Muut 30%
Hygieniatuotteet 20%

Muut 52%

yg

Lähde: Johdon arvio markkina-asemasta kuitukangasmarkkinoilla vuonna 2009.

64.8.2011Suominen Yhtymä Oyj

g



Kaupan arvo 170 miljoonaa euroa

K h i k ill j lk h i k ll• Kauppa rahoitetaan osakeannilla ja velkarahoituksella. 
• Vähintään 64 prosenttia nykyisistä osakkeenomistajista 

kannattavat vähintään 85 ja enintään 120 miljoonan euron 
osakeantia. Osakeantimerkintähinta on 0,45 euroa per osake.  , p

• Ahlstrom Oyj nousee Suomisen suurimmaksi 
osakkeenomistajaksi osakeannin toteutuksen myötä.

• Suurimmat nykyiset osakkeenomistajat sekä uudet 
osakkeenomistajat ovat antaneet sitoumuksen merkitäosakkeenomistajat ovat antaneet sitoumuksen merkitä 
annissa uusia osakkeita noin 80 miljoonalla eurolla. 
Sitoumuksen ovat antaneet mm.

• Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen (nykyinen)
K ki äi Eläk k t htiö T i l ( k i )• Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Tapiola (nykyinen)

• Ahlstrom Oyj (uusi)
• Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö (uusi)
• Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma (uusi) y y ( )
• Suomen Teollisuussijoitus Oy (uusi) 

Osakeantimerkintähinta perustuu osakkeen vaihdolla painotettuun keksikurssiin ajanjaksolla 17.6.-2.8.2011.
Päätökset osakeannista ja sen ehdoista tehdään ylimääräisessä yhtiökokouksessa. 
Ylimääräinen yhtiökokous pidetään arviolta syyskuussa 2011. 
Kaupan voimaanastuminen edellyttää kilpailuviranomaisten hyväksyntää

4.8.2011 7

Kaupan voimaanastuminen edellyttää kilpailuviranomaisten hyväksyntää. 
Kaupan arvioidaan toteutuvan lokakuun 2011 loppuun mennessä.
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Näkymät

Liiketoimintakaupan toteutuessa lokakuun lopussa Suomisen liikevaihto kuluvana vuonna kasvaa 
selvästi. Suominen on aiemmin arvioinut osavuosikatsauksessaan 18.7.2011, ettei vuoden 2011 
liikevaihdossa arvioida tapahtuvan merkittävää muutosta edellisvuoteen verrattuna. p

Kun huomioidaan Home and Personal -liiketoiminnan kahden kuukauden arvioitu tulosvaikutus 
verojen jälkeen ja liiketoimintakauppaan liittyvät kertaluonteiset kulut, pitää yhtiö aikaisemmanverojen jälkeen ja liiketoimintakauppaan liittyvät kertaluonteiset kulut, pitää yhtiö aikaisemman 
tulosarvionsa muuttumattomana. Suominen on osavuosikatsauksessaan 18.7.2011 arvioinut, että 
yhtiön koko vuoden tulos verojen jälkeen paranee vuodesta 2010, mutta on tappiollinen.
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Tästä eteenpäin

• Sopimus allekirjoitettu - uusi pyyhintäkuitukankaiden globaali markkinajohtaja syntyy.

S i t l k kitt ää hi täk it k liik t i i k hittä i• Suominen tulee keskittymään pyyhintäkuitukangasliiketoiminnan kehittämiseen.

• Osakeanti on tarkoitus toteuttaa syys-lokakuussa 2011. 

• Suurimpien nykyisten sekä uusien osakkeenomistajien sitoumukset luovat vakaan pohjan 
Suomisen tulevaisuuden kehitykselle. 

• Ahlstrom Suomisen suurimpana osakkeenomistajana edistää liiketoiminnan jatkuvuutta sekä 
sujuvaa liiketoimintojen integraatioprosessia. 

• Kaupan arvioidaan toteutuvan lokakuun 2011 loppuun mennessä.
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Lisätietoja:

Petri Rolig
toimitusjohtaja
S i Yht ä O jSuominen Yhtymä Oyj

Puh. 010 214 300
Sähköposti: petri.rolig@suominen.fi
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