Valmet IR-uutiskirje Q4/2018

Vuoden 2018 viimeinen neljännes on takana päin, ja on aika kerrata vuoden
tapahtumat ennen tilinpäätöstiedotteen 2018 julkistamista 7. helmikuuta 2019.
Valmetin hiljainen jakso alkaa 17. tammikuuta.

Toiminta vuonna 2018
Viime vuonna Valmet tapasi yhteensä noin 370 sijoittajaa noin 240 tapahtumassa,
ja Valmetilla oli 30 roadshow-päivää 14 eri maassa. Tavoitteenamme on jatkaa
samalla aktiviteettitasolla vuonna 2019.
Maaliskuussa Valmet järjesti tehdasvierailun institutionaalisille sijoittajille ja
analyytikoille Kartonki- ja paperit -liiketoimintayksikköön Jyväskylään. Video
tehdasvierailusta ja esitysmateriaali on saatavilla nettisivuillamme.
Valmet järjesti pääomamarkkinapäivän 18. syyskuuta 2018 Helsingissä. Päivän aiheena
oli Valmetin strategian toteutuksen edistyminen ja liiketoimintanäkymät. Webcasttallenne esityksistä ja esitysmateriaali on saatavilla CMD nettisivulla (englanniksi).
Lähtölaukauksena pääomamarkkinapäivään IR-tiimi kuvasi videot liiketoimintalinjojen
johtajista esittelemässä liiketoimintansa ydinasiat. Katso kaikki neljä videota IR
videogalleriasta (englanniksi). Jos haluat päivittää tietosi Valmetista sijoituskohteena,
kuuntele Valmet as an investment -audiocast-tallenne (englanniksi).
Valmet säilytti asemansa maailman johtavien kestävän kehityksen yritysten joukossa,
ja se valittiin Dow Jonesin kestävän kehityksen indeksiin (DJSI) viidettä vuotta
peräkkäin. Valmet listattiin sekä Dow Jonesin kestävän kehityksen indeksiin DJSI World
että DJSI Europe.
Vuoden aikana Valmet sai tunnustusta hyvästä sijoittajaviestinnästä. Marraskuussa IR
Societyn Best Practice Awardseissa Valmetin sijoittajasuhteet voitti kilpailukategoriat
”Paras sijoittajatarinan viestintä” ja ”Paras digitaalisen viestinnän käyttö”.

Tiedotteet kaudella Q4/2018
20. joulukuuta Valmet tiedotti hallituksen päätökset uusista osakepohjaisista
avainhenkilöiden kannustinjärjestelmistä sekä omien osakkeiden hankkimisesta.
23. lokakuuta Valmet julkisti tammi-syyskuun 2018 osavuosikatsauksen.

Tulevat tapahtumat
17. tammikuuta – 7. helmikuuta 2019: Hiljainen jakso. Valmet ei tapaa
pääomamarkkinoiden edustajia kolmeen viikkoon ennen osavuosikatsauksen
julkistamista.
7. helmikuuta 2019: Tilinpäätöstiedotteen 2018 julkistaminen
8. helmikuuta 2019: Q4 tulosesitys institutionaalisille sijoittajille Helsingissä,
järjestäjänä Nordea
21. maaliskuuta 2019: Yhtiökokous 2019
Katso kaikki tulevat tapahtumat Valmetin taloudellisesta kalenterista.

Kaudelle Q4/2018 kirjatut saadut tilaukset
Pvm

Kuvaus

Liiketoiminta- Maa
linja

Arvo

19.12.

Avainteknologiaa
uuteen
selluntuotantolinjaan

Sellu ja energia Chile

Ei julkistettu.
Tämän laajuisen
ja kokoisen
projektin arvo on
tyypillisesti noin
250-300
miljoonaa euroa.

17.12.

Automaatioteknologiaa Automaatio
biovoimalaitokselle

Suomi

Tyypillisesti
automaatiojärjestelmätoimitusten arvo
vaihtelee alle
yhdestä
miljoonasta
kolmeen
miljoonaan
euroon.

13.12.

Pehmopaperilinja

Paperit

Intia

Ei julkistettu.

12.12.

Katkokamerajärjestelmä

Automaatio

Itävalta

Ei julkistettu.
Tämän kaltaisten
automaatiojärjestelmätilausten arvo on
tyypillisesti alle
miljoona euroa.

4.12.

Sopimus sellutehtaan
verkkopohjaisesta

Sellu ja energia Saksa

Ei julkistettu.

suorituskyvyn
seurannasta
15.11.

Biopolttoaineita
käyttävä kattilalaitos

Sellu ja energia Suomi

12.11.

Savukaasujen pesu- ja Sellu ja energia Suomi
lämmöntalteenottolaitos

Ei julkistettu.
Ei julkistettu.
Tämän laajuisen
projektin arvo on
tyypillisesti 2-10
miljoonaa euroa.

Katso lista kaikista julkistetuista saaduista tilauksista.

Kiitos mielenkiinnostasi Valmetia kohtaan. Menestyksekästä vuotta 2019!
Ystävällisin terveisin,

Calle Loikkanen
sijoittajasuhdejohtaja

