Uutiskirje Q3/2017

Vuoden 2017 kolmas vuosineljännes on pian takanapäin, ja on aika kerrata
neljänneksen tapahtumat ennen tammi-syyskuun osavuosikatsauksen julkistamista 24.
lokakuuta 2017. Valmetin hiljainen jakso alkaa 3. lokakuuta 2017.

Toiminta ja tapahtumat kaudella Q3/2017
Valmet säilytti asemansa maailman johtavien kestävän kehityksen yritysten
joukossa, kun se valittiin Dow Jonesin kestävän kehityksen indeksiin (DJSI) neljättä
vuotta peräkkäin. Valmet listattiin sekä Dow Jonesin kestävän kehityksen indeksiin DJSI
World että DJSI Europe (lehdistötiedote). Lisäksi saimme kuulla, että Valmet säilytti
paikkansa myös osana toista kestävän kehityksen indeksiä, Ethibel Sustainability Index
(ESI) Excellence Europe -indeksiä. Olemme ylpeitä näistä tunnustuksista ja uskomme,
että ne helpottavat sijoittajan päätöksentekoa. Jos et vielä ole tutustunut kesällä
julkaistuun videoon koskien vastuullisuustyötä Valmetissa, löydät sen täältä.

Vuoden 2017 kolmannen vuosineljänneksen aikana Valmet oli roadshow-päivillä
Lontoossa, Pariisissa, Frankfurtissa ja Tukholmassa. Tutustu uusimpaan Roadshow presentaatioon (englanniksi). Katso myös uusi video Valmetista sijoituksena. Video
kertoo 1,5 minuutissa mitä Valmet tekee, ja mikä ajaa Valmetin liiketoimintaa.

Elokuussa aloitimme pilottiyhteistyön Sijoitustiedon kanssa. Yhteistyön tarkoituksena
on lisätä viestintää Valmetin ja sijoittajien välillä sisältöyhteistyön sekä
keskustelufoorumin avulla. Lue blogisarjan ensimmäinen osa, sijoittajasuhdejohtaja
Calle Loikkasen haastattelu, ja osallistu keskusteluun foorumilla.

Tapahtumat kaudella Q3/2017

6. syyskuuta Valmet tiedotti nimitystoimikunnan kokoonpanon. Suurimpien
osakkeenomistajien edustajia ovat Antti Mäkinen, toimitusjohtaja, Solidium Oy; Satu
Huber, toimitusjohtaja, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Elo; Risto Murto,
toimitusjohtaja, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma ja Timo Ritakallio,
toimitusjohtaja, Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen. Bo Risberg, Valmetin
hallituksen puheenjohtaja toimii nimitystoimikunnan asiantuntijajäsenenä.

1. syyskuuta Valmet tiedotti tulosjulkistuspäivät vuodelle 2018:
6. helmikuuta 2018 - Tilinpäätöstiedote 2017
27. huhtikuuta 2018 - Osavuosikatsaus, tammi-maaliskuu 2018
25. heinäkuuta 2018 - Puolivuosikatsaus, tammi-kesäkuu 2018
23. lokakuuta 2018 - Osavuosikatsaus, tammi-syyskuu 2018
Yhtiökokous järjestetään 21. maaliskuuta 2018 ja vuosikertomus julkaistaan
viimeistään viikolla 9.

10. elokuuta Valmet tiedotti vastaanottaneensa BlackRock, Inc:ltä
arvopaperimarkkinalain mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan yhtiön omistus- ja
ääniosuus Valmet Oyj:ssä on noussut yli 5 prosentin rajan. BlackRock, Inc:n omistus
nousi 8. elokuuta 2017 tehtyjen kauppojen myötä 7 559 076 osakkeeseen, mikä vastaa
5,04 prosenttia Valmet Oyj:n osakkeista ja äänimäärästä.

28. heinäkuuta Valmet tiedotti muutoksista johtoryhmässä. Seuraavat nimitykset
astuvat voimaan 1. lokakuuta 2017: Jukka Tiitinen – Aasian ja Tyynenmeren alueen
johtaja; Aki Niemi – Palvelut-liiketoimintalinjan johtaja; Hannu T. Pietilä – Aasian ja
Tyynenmeren alueen myyntijohtaja. Kiinan aluejohtajan rekrytointi alkoi.

27. heinäkuuta Valmet julkisti tammi-kesäkuun 2017 puolivuosikatsauksen.

Tulevat tapahtumat
3. – 24. lokakuuta, 2017: Hiljainen jakso. Valmet ei tapaa pääomamarkkinoiden
edustajia kolmeen viikkoon ennen osavuosikatsauksen julkistamista.
24. lokakuuta 2017: Tammi-syyskuun 2017 osavuosikatsauksen julkistaminen
25. lokakuuta 2017: Q3-esitys instituutionaalisille sijoittajille Helsingissä, järjestäjänä
Handelsbanken
31. lokakuuta 2017: Roadshow New Yorkissa, järjestäjänä Carnegie

31. lokakuuta 2017: Roadshow Wienissä, järjestäjänä Berenberg

Katso lista kaikista tapahtumista Valmetin taloudellisesta kalenterista.

Katso tästä kaikki julkistetut saadut tilaukset.

Aurinkoista syksyä!

Ystävällisin terveisin,
Calle Loikkanen
Sijoittajasuhdejohtaja

