
 

 

Valmet IR-uutiskirje Q3/2018 
Vuoden 2018 kolmas vuosineljännes on lopuillaan, ja on aika kerrata vuosineljänneksen 
tapahtumat ennen Valmetin tammi-syyskuun 2018 osavuosikatsauksen julkistamista 
23. lokakuuta. Valmetin hiljainen jakso alkaa 2. lokakuuta. 

Viimeaikainen toiminta 

Valmet järjesti pääomamarkkinapäivän 18. syyskuuta 2018 Helsingissä. Päivän aiheena 
oli Valmetin strategian toteutuksen edistyminen ja liiketoimintanäkymät. Webcast-

tallenne esityksistä ja esitysmateriaali on saatavilla CMD nettisivulla (englanniksi). 

Lähtölaukauksena pääomamarkkinapäivään IR-tiimi kuvasi videot liiketoimintalinjojen 
johtajista esittelemässä liiketoimintansa ydinasiat. Katso kaikki neljä videota 
Youtubesta (englanniksi). Jos haluat päivittää tietosi Valmetista sijoituskohteena, 

kuuntele Valmet as an investment -audiocast-tallenne (englanniksi). 

Tiedotteet kaudella Q3/2018 

17. heinäkuuta Valmet nosti liikevaihto-ohjeistustaan vuodelle 2018. 

25. heinäkuuta Valmet julkisti tammi-kesäkuun 2018 puolivuosikatsauksen. 

24. elokuuta Valmet tiedotti, että Valmetin hallituksen puheenjohtaja Bo Risberg ei 
henkilökohtaisten syiden johdosta ole käytettävissä uudelleenvalintaan yhtiön 
hallitukseen vuoden 2019 yhtiökokouksessa. 

5. syyskuuta Valmet julkisti nimitystoimikunnan kokoonpanon: Antti Mäkinen, 

toimitusjohtaja, Solidium Oy (11,14 % osakekannasta ja äänistä); Risto Murto, 
toimitusjohtaja, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma (2,78 %); Satu Huber, 
toimitusjohtaja, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Elo (2,40 %); Jouko Pölönen, 

toimitusjohtaja, Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen (2,28 %). Valmetin 
hallituksen puheenjohtaja toimii nimitystoimikunnan asiantuntijajäsenenä. 

7. syyskuuta Valmet julkisti taloudellisen kalenterin vuodelle 2019: 

7. helmikuuta 2019 - Tilinpäätöstiedote 2018 

26. huhtikuuta 2019 - Osavuosikatsaus, tammi-maaliskuu 2019 

23. heinäkuuta 2019 - Puolivuosikatsaus, tammi-kesäkuu 2019 

24. lokakuuta 2019 - Osavuosikatsaus, tammi-syyskuu 2019 

Vuoden 2018 vuosikertomus julkaistaan viimeistään 25. helmikuuta 2019 alkavalla 
viikolla (viikko 9). Valmetin varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi 

torstaina 21. maaliskuuta 2019. 

Tulevat tapahtumat 

2. lokakuuta – 23. lokakuuta 2018: Hiljainen jakso. Valmet ei ole yhteydessä 
pääomamarkkinoiden edustajiin kolmeen viikkoon ennen osavuosikatsauksen 

julkistamista. 

23. lokakuuta 2018: Tammi-syyskuun 2018 osavuosikatsauksen julkistaminen 

https://www.valmet.com/campaign/cmd/presentations-and-webcast/
https://www.valmet.com/fi/sijoittajat/sijoittajasuhteet/ir-videogalleria/
https://www.valmet.com/fi/sijoittajat/sijoittajasuhteet/ir-videogalleria/
https://valmet.videosync.fi/2018-09-05-audiocast
https://www.valmet.com/fi/uutisarkisto/porssitiedotteet/2018/valmet-nostaa-liikevaihto-ohjeistustaan-vuodelle-2018/
https://www.valmet.com/fi/uutisarkisto/porssitiedotteet/2018/valmetin-puolivuosikatsaus-1.-tammikuuta---30.-kesakuuta-2018-saadut-tilaukset-kasvoivat-paperit--ja-palvelut-liiketoimintalinjoilla---vertailukelpoinen-ebita-kasvoi/
https://www.valmet.com/fi/uutisarkisto/porssitiedotteet/2018/bo-risberg-jattaa-valmetin-hallituksen-vuoden-2019-yhtiokokouksen-jalkeen/
https://www.valmet.com/fi/uutisarkisto/porssitiedotteet/2018/valmetin-nimitystoimikunnan-kokoonpano/
https://www.valmet.com/fi/uutisarkisto/porssitiedotteet/2018/valmetin-taloudellinen-tiedottaminen-vuonna-2019/


 

 

24. lokakuuta 2018: Q3 tulosesitys institutionaalisille sijoittajille Helsingissä, 
järjestäjänä Carnegie 

30. lokakuuta 2018: Roadshow New Yorkissa, järjestäjänä DNB 

31. lokakuuta 2018: Roadshow Torontossa, järjestäjänä DNB 

  

Katso kaikki tulevat tapahtumat Valmetin taloudellisesta kalenterista. 

  

  

Kaudelle Q3/2018 kirjatut saadut tilaukset 

  

Pvm Kuvaus Liiketoiminta-

linja 

Maa Arvo 

24.9. Pituusleikkausteknologiaa Paperit Saksa Ei julkistettu. 

Tällaisen tilauksen 

kokonaisarvo on 

tyypillisesti noin 5-10 

miljoonaa euroa. 

4.9. Merkittävä 

informaationhallinta-

järjestelmä  

Automaatio Suomi Ei julkistettu. 

27.8. Laaja paperikoneen 

lajinvaihtouusinta 

Paperit Italia Ei julkistettu. 

Tällaisen tilauksen 

kokonaisarvo on 

tyypillisesti noin 40-

60 miljoonaa euroa. 

  

Katso lista kaikista julkistetuista saaduista tilauksista. 

  

Ystävällisin terveisin, 

  

Calle Loikkanen 

sijoittajasuhdejohtaja 

 

https://www.valmet.com/fi/sijoittajat/tapahtumat-ja-kalenteri/kalenteri/
https://www.valmet.com/fi/uutisarkisto/lehdistotiedotteet/2018/valmet-toimittaa-uutta-pituusleikkausteknologiaa-papier--u.-kartonfabrik-varelille-saksaan/
https://www.valmet.com/fi/uutisarkisto/lehdistotiedotteet/2018/valmetille-merkittava-informaationhallintajarjestelmatilaus-kotimaasta/
https://www.valmet.com/fi/uutisarkisto/lehdistotiedotteet/2018/valmetille-merkittava-informaationhallintajarjestelmatilaus-kotimaasta/
https://www.valmet.com/fi/uutisarkisto/lehdistotiedotteet/2018/valmetille-merkittava-informaationhallintajarjestelmatilaus-kotimaasta/
https://www.valmet.com/fi/uutisarkisto/lehdistotiedotteet/2018/valmet-toimittaa-laajan-paperikoneen-lajinvaihtouusinnan-burgo-groupille-italiaan-/
https://www.valmet.com/fi/uutisarkisto/lehdistotiedotteet/2018/valmet-toimittaa-laajan-paperikoneen-lajinvaihtouusinnan-burgo-groupille-italiaan-/
https://www.valmet.com/fi/sijoittajat/valmet-sijoituskohteena/saadut-tilaukset/

