Valmet IR-uutiskirje Q1/2018
Vuoden 2018 ensimmäinen vuosineljännes on päättymässä, ja on aika kerrata
vuosineljänneksen tapahtumat ennen Valmetin tammi-maaliskuun 2018
osavuosikatsauksen julkistamista 27. huhtikuuta. Valmetin hiljainen jakso alkaa 6.
huhtikuuta.

Viimeaikainen toiminta
Valmetin merkittävät saavutukset kestävässä kehityksessä jatkuivat, kun Valmet
sai Silver Class palkinnon RobecoSAMin vuosittaisesssa Sustainability Yearbook 2018
arvioinnissa (artikkeli englanniksi) ja uudelleenvalittiin Ethibel Sustainability Index
Excellence Europe -indeksiin (artikkeli englanniksi). Uskomme, että kestävä kehitys luo
pitkällä aikavälillä osakasarvoa, ja huomioiden pääomamarkkinoiden kasvavan
kiinnostuksen ESG-asioita kohtaan, sijoittajat vaikuttavat olevan samaa mieltä.
Osallistuimme innokkaasti Berenbergin SRI konferenssiin Pariisissa 22. maaliskuuta
yhdessä Valmetin kestävän kehityksen johtajan Laura Puustjärven kanssa (katso
englanninkielinen esitysmateriaali).
Valmetin varsinainen yhtiökokous 2018 järjestettiin Helsingissä 21. maaliskuuta.
Toimitusjohtaja Pasi Laine piti ”Edistyksemme rakentuu 220-vuotiselle historialle” esityksen. Yhtiökokous nimitti Bo Risbergin jatkamaan hallituksen puheenjohtajana ja
valitsi Aaro Cantellin varapuheenjohtajaksi. Hallituksen jäseninä jatkavat Rogério
Ziviani, Tarja Tyni ja Eriikka Söderström. Monika Maurer ja Pekka Kemppainen valittiin
hallitukseen uusina jäseninä. Riina Vilander osallistuu hallituksen kokouksiin henkilöstön
edustajana. Lone Fønss Schrøder ja Jouko Karvinen, jotka istuivat Valmetin
hallituksessa vuodesta 2014 ja 2016 lähtien, eivät olleet käytettävissä
uudelleenvalintaan. Lisätietoja yhtiökokouksen päätöksistä, esitysmateriaalista ja
hallituksen esittely on sivulla https://www.valmet.com/yhtiokokous/.
Valmet julkaisi oikaistut taloudelliset tiedot vuodelle 2017 johtuen uuden IFRS 15
kirjanpitostandardin käyttöönotosta. Uuden kirjanpitostandardin mukaan tuloutuksessa
käytetään kertyneisiin kustannuksiin perustuvaa ns. cost-to-cost -menetelmää.
Oikaistut taloudelliset tiedot vuodelle 2017 muodostavat vertailutiedot vuoden 2018
neljännesvuosittaisille tulosjulkistuksille. Samalla Valmet julkaisi tulosohjeistuksen
vuodelle 2018. Valmet arvioi, että liikevaihto vuonna 2018 pysyy vuoden 2017 tasolla
(3 058 miljoonaa euroa), ja että tulos (vertailukelpoinen EBITA) vuonna 2018 kasvaa
verrattuna vuoteen 2017 (218 miljoonaa euroa).
Paperit-liiketoimintalinjan vahvaa tulosta vuonna 2017 seuraten Valmet
järjesti tehdasvierailun institutionaalisille sijoittajille ja analyytikoille Kartonki- ja
paperiliiketoimintayksikköön Jyväskylään. Tehdasvierailun aikana sijoittajat ja
analyytikot pääsivät näkemään perälaatikoiden ja rullainten valmistusta,
paperikoneiden kokoamista sekä pilottikoneen, jota käytetään asiakkaiden tuotannon
koeajoihin sekä tutkimukseen ja kehitykseen. Vierailijat kävivät myös Valmetin
suorituskykykeskuksessa paperille, jossa Valmetin asiantuntijat valvovat asiakkaiden
kartonki- ja paperikoneita ja tarjoavat etätukea. Video tehdasvierailusta ja
esitysmateriaali on saatavilla nettisivuillamme.
Vuoden alusta lähtien Valmet on ollut roadshow -päivillä Oslossa, Lontoossa,
Tokiossa, Zürichissä ja Frankfurtissa, ja lisäksi osallistunut

seminaareihin Kööpenhaminassa, Tukholmassa ja Pariisissa. Katso uusin
roadshow esitysmateriaali täältä.

Tiedotteet kaudella Q1/2018
21. maaliskuuta Valmet tiedotti yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen
päätökset.
21. maaliskuuta Valmet julkaisi oikaistut luvut vuodelle 2017 ja tulosohjeistuksen
vuodelle 2018.
27. helmikuuta Valmet julkaisi vuoden 2017 vuosikatsauksen, tilinpäätöksen,
selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä, palkka- ja palkkioselvityksen ja GRIliitteen.
6. helmikuuta Valmet julkaisi kutsun varsinaiseen yhtiökokoukseen 2018.
6. helmikuuta Valmet julkaisi vuoden 2017 tilinpäätöstiedotteen.
24. tammikuuta Valmet tiedotti nimitystoimikunnan ehdotuksen hallituksen
kokoonpanosta ja palkitsemisesta.
Liputusilmoitukset kaudella Q1/2018

Transaktio pvm Omistaja

Liputusperuste

Suora omistus, Epäsuora Yhteenlaskettu
%
omistus, % omistus, %

26.3.2018

BlackRock,
saavutti 5 %
Inc

4,15 %

0,85 %

5,00 %

20.3.2018

BlackRock,
alitti 5 %
Inc

alle 5 %

alle 5 %

alle 5 %

Katso täydellinen lista liputusilmoituksista.
Tulevat tapahtumat
6. huhtikuuta – 27. huhtikuuta 2018: Hiljainen jakso. Valmet ei tapaa
pääomamarkkinoiden edustajia kolmeen viikkoon ennen osavuosikatsauksen
julkistamista.
27. huhtikuuta 2018: Tammi-maaliskuun 2018 osavuosikatsauksen julkistaminen
2. toukokuuta 2018: Q1 tulosesitys institutionaalisille sijoittajille Helsingissä,
järjestäjänä Danske Bank
4. toukokuuta 2018: Goldman Sachs European Small and Mid-Cap Symposium
8. toukokuuta 2018: Roadshow Lontoossa, järjestäjänä Kepler Cheuvreux
9. toukokuuta 2018: Roadshow Amsterdamissa, järjestäjänä Handelsbanken
Katso kaikki tulevat tapahtumat Valmetin taloudellisesta kalenterista.

Kaudelle Q1/2018 kirjatut saadut tilaukset

Pvm

Kuvaus

Liiketoimintalinja Maa

Arvo

29.3.

Monipolttoainekattila Sellu ja energia

Turkki

19.3.

Ulkopakkauskartonkilinja

Paperit

Yhdysvallat Ei julkistettu.

19.3.
Kaksi ulkopakkaus(Q1/2018 kartonkikonetta
ja
Q3/2017)

Paperit

Kiina

Ei julkistettu.
Tämän kaltaisten ja
laajuisten
toimitusten arvo on
tyypillisesti90-110
miljoonaa euroa.

22.2.

Uusintatilaus
kolmesta leikkurista

Paperit

Kiina

Ei julkistettu.
Tällaisen tilauksen
arvo on tyypillisesti
noin 10-20
miljoonaa euroa.

13.2.

Märänpään uusinta

Paperit

Itävalta

Ei julkistettu.
Tällaisen tilauksen
arvo on tyypillisesti
noin 10-20
miljoonaa euroa.

2.2.

Savukaasujen
Sellu ja energia
lauhdutusjärjestelmä

Suomi

Ei julkistettu.

25.1.

Monipolttoainekattila Sellu ja energia
ja savukaasujen
käsittelyjärjestelmä

Suomi

Tilausten yhteisarvo
on noin 70
miljoonaa euroa.

Ei julkistettu.

Katso lista kaikista julkistetuista saaduista tilauksista.

Haluaisimme muistuttaa, että voit milloin tahansa peruuttaa uutiskirjetilauksen
klikkaamalla alla olevasta automaattisesta linkistä. Sähköpostiosoitettasi säilytetään ja
käytetään ainoastaan Valmetin IR-uutiskirjettä varten.

Ystävällisin terveisin,

Calle Loikkanen
sijoittajasuhdejohtaja

