
 

 

Valmet IR-uutiskirje Q1/2019 

 

Vuoden 2019 ensimmäinen neljännes on takana päin, ja on aika kerrata Valmetin 
alkuvuoden tapahtumat ennen tammi-maaliskuun 2019 osavuosikatsauksen 
julkistamista 26. huhtikuuta 2019. Valmetin hiljainen jakso alkaa 5. huhtikuuta.  

  

Viimeaikaisia tapahtumia 

Valmet vahvisti vakaan liiketoiminnan osuutta allekirjoittamalla 26. helmikuuta 
sopimuksen, jonka mukaan se ostaa pohjoisamerikkalaisen GL&V:n. GL&V toimittaa 
teknologioita ja palveluita sellu- ja paperiteollisuudelle maailmanlaajuisesti. 

Yrityskaupan velaton arvo on noin 113 miljoonaa euroa riippuen tavanomaisista 
yrityskaupan toteuttamisen jälkeisistä oikaisueristä. Kaupan arvioidaan toteutuvan 
aikaisintaan 1. huhtikuuta 2019. 

Yritysoston yhteydessä Valmet julkaisi myös uuden tulosohjeistuksen vuodelle 2019. 

Valmet arvioi, että liikevaihto vuonna 2019 kasvaa verrattuna vuoteen 2018 (3 325 
milj. euroa), ja että tulos (vertailukelpoinen EBITA) vuonna 2019 kasvaa verrattuna 
vuoteen 2018 (257 milj. euroa). Tulosohjeistus edellyttää GL&V:n oston toteutumista. 

Valmetin menestys kestävässä kehityksessä jatkui, kun Valmetin toiminta ja strategia 
ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi huomioitiin CDP:n ilmasto-ohjelman listauksessa 

parhaimmalla A-luokituksella. Valmet sai myös Bronze Class palkinnon RobecoSAMin 
vuosittaisesssa Sustainability Yearbook 2019 arvioinnissa (artikkeli englanniksi). 

Valmetin varsinainen yhtiökokous 2019 järjestettiin Helsingissä 21. maaliskuuta. 
Yhtiökokous nimitti Mikael Mäkisen hallituksen uudeksi puheenjohtajaksi ja valitsi Aaro 

Cantellin jatkamaan varapuheenjohtajana. Hallituksen jäseninä jatkavat Pekka 
Kemppainen, Monika Maurer, Eriikka Söderström, Tarja Tyni ja Rogério Ziviani. Bo 
Risberg, joka on toiminut hallituksen puheenjohtajana vuodesta 2015 lähtien, ei ollut 

käytettävissä uudelleenvalintaan. Lisätietoja yhtiökokouksen päätöksistä, 
esitysmateriaali ja hallituksen esittely ovat 
sivulla https://www.valmet.com/yhtiokokous/. 

  

Tiedotteet kaudella Q1/2019 

https://www.valmet.com/fi/uutisarkisto/lehdistotiedotteet/2019/valmet-vahvistaa-vakaan-liiketoiminnan-osuutta-ostamalla-glvn-globaaleilla-markkinoilla-toimivan-sellu--ja-paperiteollisuuden-teknologia--ja-palvelutoimittajan/
https://www.valmet.com/fi/uutisarkisto/porssitiedotteet/2019/valmet-nostaa-liikevaihto-ohjeistustaan-vuodelle-2019-glvn-oston-johdosta/
https://www.valmet.com/media/articles/sustainability/robecosams-annual-sustainability-yearbook/
https://www.valmet.com/yhtiokokous/


 

 

21. maaliskuuta Valmet tiedotti yhtiökokouksen ja hallituksen 
järjestäytymiskokouksen päätökset. 

15. maaliskuuta Valmet tiedotti suunnatusta osakeannista pitkän aikavälin 

osakepohjaisen kannustinjärjestelmän maksamiseksi. 

15. maaliskuuta Valmet tiedotti muutoksesta omien osakkeiden omistuksessa. 

27. helmikuuta Valmet julkaisi vuoden 2018 vuosikatsauksen, tilinpäätöksen, 

selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä, palkka- ja palkkioselvityksen ja GRI-
liitteen. 

11.-21.2.helmikuuta Valmet tiedotti omien osakkeiden hankinnoista. 

26. helmikuuta Valmet nosti liikevaihto-ohjeistustaan vuodelle 2019 GL&V:n oston 
johdosta. 

26. helmikuuta Valmet tiedotti ostavansa GL&V:n 

7. helmikuuta Valmet julkaisi kutsun varsinaiseen yhtiökokoukseen 2019. 

7. helmikuuta Valmet julkaisi vuoden 2018 tilinpäätöstiedotteen. 

24. tammikuuta Valmet julkaisi nimitystoimikunnan ehdotuksen hallituksen 

kokoonpanosta ja palkitsemisesta. 

17. tammikuuta Valmet tiedotti muutoksesta omien osakkeiden omistuksessa. 

  

Liputusilmoitukset kaudella Q1/2019 

Transaktio pvm Omistaja Liputusperuste Suora omistus, 

% 

Epäsuora 

omistus, % 

Yhteenlaskettu 

omistus, % 

21.3.2019 
BlackRock, 

Inc 
Alitti 5 % 4,96 % 0,66 % 5,62 % 

6.2.2019 
BlackRock, 

Inc 
ylitti 5 % 5,23 % 0,82 % 6,05 % 

16.1.2019 
BlackRock, 

Inc 
ylitti 5 % 4,33 % 0,74 % 5,08 % 

Katso täydellinen lista liputusilmoituksista.   

  

Tulevat tapahtumat 

5. huhtikuuta – 26. huhtikuuta 2019: Hiljainen jakso. Valmet ei tapaa 
pääomamarkkinoiden edustajia kolmeen viikkoon ennen osavuosikatsauksen 
julkistamista. 

26. huhtikuuta 2019: Tammi-maaliskuun 2019 osavuosikatsauksen julkistaminen 

https://www.valmet.com/fi/uutisarkisto/porssitiedotteet/2019/valmet-oyjn-varsinaisen-yhtiokokouksen-ja-hallituksen-paatokset/
https://www.valmet.com/fi/uutisarkisto/porssitiedotteet/2019/suunnattu-osakeanti-valmetin-pitkan-aikavalin-osakepohjaisen-kannustinjarjestelman-palkkioiden-maksamiseksi-/
https://www.valmet.com/fi/uutisarkisto/porssitiedotteet/2019/muutos-valmet-oyjn-omien-osakkeiden-maarassa/
https://www.valmet.com/fi/uutisarkisto/porssitiedotteet/2019/valmet-on-julkaissut-vuoden-2018-vuosikertomuksen-seka-selvityksen-hallinto--ja-ohjausjarjestelmasta/
https://www.valmet.com/fi/sijoittajat/valmetin-osake/osakepaaoma-ja-omat-osakkeet/
https://www.valmet.com/fi/uutisarkisto/porssitiedotteet/2019/valmet-nostaa-liikevaihto-ohjeistustaan-vuodelle-2019-glvn-oston-johdosta/
https://www.valmet.com/fi/uutisarkisto/lehdistotiedotteet/2019/valmet-vahvistaa-vakaan-liiketoiminnan-osuutta-ostamalla-glvn-globaaleilla-markkinoilla-toimivan-sellu--ja-paperiteollisuuden-teknologia--ja-palvelutoimittajan/
https://www.valmet.com/fi/uutisarkisto/porssitiedotteet/2019/kutsu-valmet-oyjn-varsinaiseen-yhtiokokoukseen/
https://www.valmet.com/fi/uutisarkisto/porssitiedotteet/2019/valmetin-tilinpaatostiedote-1.-tammikuuta---31.-joulukuuta-2018-saadut-tilaukset-kasvoivat-37-miljardiin-euroon-ja-vertailukelpoinen-ebita-257-miljoonaan-euroon-vuonna-2018/
https://www.valmet.com/fi/uutisarkisto/porssitiedotteet/2019/valmetin-nimitystoimikunnan-ehdotus-hallituksen-kokoonpanosta-ja-palkitsemisesta/
https://www.valmet.com/fi/uutisarkisto/porssitiedotteet/2019/muutos-valmet-oyjn-omien-osakkeiden-omistuksessa/
https://www.valmet.com/fi/sijoittajat/osakkeenomistajat/liputukset/


 

 

29. huhtikuuta 2019: Q1 tulosesitys institutionaalisille sijoittajille Helsingissä, 
järjestäjänä Handelsbanken 

7. toukokuuta 2019: Roadshow Lontoossa, järjestäjänä SEB 

8. toukokuuta 2019: Small & Mid-Cap -konferenssi Lontoossa, järjestäjänä Goldman 
Sachs 

9. toukokuuta 2019: Roadshow Edinburghissa, järjestäjänä Handelsbanken 

18. kesäkuuta 2019: ESG-seminaari: ”Fighting climate change”, järjestäjänä Carnegie 

  

Katso kaikki tulevat tapahtumat Valmetin taloudellisesta kalenterista. 

  

Kaudelle Q1/2019 kirjatut saadut tilaukset 

Pvm Kuvaus Liiketoiminta- 

linja 

Maa Arvo 

19.3. Ulkopakkauskartonkikonelinja Paperit Malesia Ei julkistettu. 

Tällaisen tilauksen 

kokonaisarvo on 

tyypillisesti noin 

60-70 miljoonaa 

euroa. 

11.3. Jätevesiautomaation 

jakelusopimus  

Automaatio Norja Ei julkistettu. 

25.2. Biomassavoimalaitoksen 

kymmenvuotinen käyttö- ja 

kunnossapitosopimus 

Palvelut Kroatia Ei julkistettu. 

21.2. Puunkäsittelylinja Sellu ja Energia Suomi Ei julkistettu. 

Tämänkaltaisen 

tilauksen arvo on 

tyypillisesti noin 

10-15 miljoonaa 

euroa. 

20.2. Uusi meesauuni  Sellu ja Energia Intia Ei julkistettu. 

18.2. Lajinvaihtouusinta  Paperit Kiina Ei julkistettu. 

Tämänkaltaisen 

tilauksen 

kokonaisarvo on 

tyypillisesti noin 

https://www.valmet.com/fi/sijoittajat/tapahtumat-ja-kalenteri/kalenteri/
https://www.valmet.com/fi/uutisarkisto/lehdistotiedotteet/2019/valmet-toimittaa-ulkopakkauskartonkikonelinjan-gs-paperboard--packagingille-malesiaan/
https://www.valmet.com/fi/uutisarkisto/lehdistotiedotteet/2019/valmet-vahvistaa-jatevesiautomaation-liiketoimintaansa-norjassa-solmimalla-jakelusopimuksen-endresshauserin-kanssa/
https://www.valmet.com/fi/uutisarkisto/lehdistotiedotteet/2019/valmet-vahvistaa-jatevesiautomaation-liiketoimintaansa-norjassa-solmimalla-jakelusopimuksen-endresshauserin-kanssa/
https://www.valmet.com/fi/uutisarkisto/lehdistotiedotteet/2019/valmet-ja-uni-viridas-jatkavat-yhteistyotaan-solmimalla-biomassavoimalaitoksen-kymmenvuotisen-kaytto--ja-kunnossapitosopimuksen-kroatiassa/
https://www.valmet.com/fi/uutisarkisto/lehdistotiedotteet/2019/valmet-ja-uni-viridas-jatkavat-yhteistyotaan-solmimalla-biomassavoimalaitoksen-kymmenvuotisen-kaytto--ja-kunnossapitosopimuksen-kroatiassa/
https://www.valmet.com/fi/uutisarkisto/lehdistotiedotteet/2019/valmet-ja-uni-viridas-jatkavat-yhteistyotaan-solmimalla-biomassavoimalaitoksen-kymmenvuotisen-kaytto--ja-kunnossapitosopimuksen-kroatiassa/
https://www.valmet.com/fi/uutisarkisto/lehdistotiedotteet/2019/valmet-toimittaa-uuden-puunkasittelylinjan-metsa-groupin-joutsenon-sellutehtaalle/
https://www.valmet.com/fi/uutisarkisto/lehdistotiedotteet/2019/valmet-toimittaa-keitto--kuitulinja--ja-kaustisointiteknologian-seka-uuden-meesauunin-naini-papersille-intiaan/
https://www.valmet.com/fi/uutisarkisto/lehdistotiedotteet/2019/valmet-toimittaa-lajinvaihtouusinnan-shangrao-city-lulin-paperille-kiinaan/


 

 

20-30 miljoonaa 

euroa. 

10.1. Järjestelmät savukaasujen 

lauhdutukseen ja asfalteenin 

polttoon 

Sellu ja Energia Suomi Ei julkistettu. 

Tämän laajuisen 

toimituksen arvo 

on tyypillisesti 10-

20 miljoonaa 

euroa. 

  

Katso lista kaikista julkistetuista saaduista tilauksista. 

  

Kiitos mielenkiinnostasi Valmetia kohtaan. 

Ystävällisin terveisin, 

Calle Loikkanen 

sijoittajasuhdejohtaja 

 

https://www.valmet.com/fi/uutisarkisto/lehdistotiedotteet/2019/valmet-toimittaa-turun-seudun-energiantuotannolle-jarjestelmat-savukaasujen-lauhdutukseen-ja-asfalteenin-polttoon/
https://www.valmet.com/fi/uutisarkisto/lehdistotiedotteet/2019/valmet-toimittaa-turun-seudun-energiantuotannolle-jarjestelmat-savukaasujen-lauhdutukseen-ja-asfalteenin-polttoon/
https://www.valmet.com/fi/uutisarkisto/lehdistotiedotteet/2019/valmet-toimittaa-turun-seudun-energiantuotannolle-jarjestelmat-savukaasujen-lauhdutukseen-ja-asfalteenin-polttoon/
https://www.valmet.com/fi/sijoittajat/valmet-sijoituskohteena/saadut-tilaukset/

