
 

 

Valmet IR-uutiskirje Q2/2019 

 

Vuoden 2019 toinen neljännes on takana päin, ja on aika kerrata Valmetin 

tapahtumat ennen tammi–kesäkuun 2019 puolivuosikatsauksen 
julkistamista 23. heinäkuuta 2019 noin klo 15. Valmetin hiljainen jakso alkaa 

2. heinäkuuta. 

Viimeaikaisia tapahtumia 

Valmet jatkoi vakaan liiketoiminnan vahvistamista 1. toukokuuta ostamalla jauhinteriä 
sellu-, paperi- ja kuitulevyteollisuuksille valmistavan ja toimittavan J&L Fiber Services 
Inc:n. J&L Fiber Services sijaitsee Wisconsinin osavaltiossa, Yhdysvalloissa. 

Yrityskaupan velaton arvo on noin 51 miljoonaa euroa riippuen tavanomaisista 
yrityskaupan toteuttamisen jälkeisistä oikaisueristä. J&L on mukana Valmetin 

taloudellisessa raportoinnissa 1.5. alkaen. 

Valmet saattoi loppuun myös GL&V:n oston 1. huhtikuuta. GL&V sisältyy Valmetin 

taloudelliseen raportointiin toisen vuosineljänneksen alusta alkaen. 

Valmet järjesti institutionaalisille sijoittajille ja analyytikoille tehdasvierailun 
Automaatio-liiketoimintalinjaan Tampereelle 10. kesäkuuta. Päivän aikana tutustuttiin 
Valmetin automaatioliiketoimintaan ja markkinan, teolliseen internetiin ja uusiin, 

kehittyneisiin prosessiteollisuuden ohjelmistoratkaisuihin. Vierailijat pääsivät näkemään 
myös kokoonpano- ja asiakaskoestusalueet. Tehdasvierailua isännöi Automaatio-
liiketoimintalinjan johtaja Sami Riekkola. Videon tehdasvierailusta voit katsoa IR-

videogalleriastamme. Tehdasvierailun esityksen (englanniksi) löydät täältä.  

Valmet sai tunnustusta hyvästä sijoittajaviestinnästä IR Magazine Awards Europe 2019 

-kilpailussa 20.kesäkuuta. Valmet voitti ”Parhaat sijoittajasivut” -kategorian 
keskisuurten yritysten sarjassa. Valmetin sijoittajasuhdejohtaja Calle Loikkanen voitti 
”Nouseva tähti” -palkinnon. Palkinto nostaa esiin IR-ammattilaisia, jotka ovat tuoneet 

uudenlaista ajattelua sijoittajaviestintään. Valmet oli ehdolla myös ”Paras 
sijoittajatapahtuma”- ja ”Paras multimedian käyttö sijoittajaviestinnässä”- 
kategorioissa.  

Tammi–kesäkuussa Valmet on ollut roadshowlla Lontoossa, Milanossa, Pariisissa, 

Oslossa, Edinburghissa, Salt Lake Cityssä, Chicagossa, Bostonissa ja New 
Yorkissa. Lisäksi Valmet on osallistunut seminaareihin Kööpenhaminassa, 
Tukholmassa, Lontoossa ja Frankfurtissa. Katso viimeisin Roadshow-esitys tästä. 

https://www.valmet.com/fi/uutisarkisto/lehdistotiedotteet/2019/valmet-jatkaa-vakaan-liiketoimintansa-vahvistamista-ostamalla-jl-fiber-services-incn-yhdysvalloissa/
https://www.valmet.com/fi/uutisarkisto/lehdistotiedotteet/2019/valmet-jatkaa-vakaan-liiketoimintansa-vahvistamista-ostamalla-jl-fiber-services-incn-yhdysvalloissa/
https://www.valmet.com/fi/uutisarkisto/lehdistotiedotteet/2019/valmet-on-saattanut-loppuun-globaaleilla-markkinoilla-toimivan-sellu--ja-paperiteollisuuden-teknologia--ja-palvelutoimittaja-glvn-oston/
https://www.valmet.com/fi/sijoittajat/sijoittajasuhteet/ir-videogalleria/tehdasvierailut/
https://www.valmet.com/fi/sijoittajat/sijoittajasuhteet/ir-videogalleria/tehdasvierailut/
https://www.valmet.com/fi/sijoittajat/raportit-ja-esitykset/muut-esitykset/
https://www.valmet.com/fi/sijoittajat/raportit-ja-esitykset/muut-esitykset/


 

 

  

Tiedotteet kaudella Q2/2019 

29. toukokuuta Valmet tiedotti muutoksesta yhtiön sijoittajasuhteissa.   

24. toukokuuta Valmet tiedotti muutoksesta omien osakkeiden määrässä. 

2. toukokuuta Valmet tiedotti J&L Fiber Services Inc:n ostosta.  

26. huhtikuuta Valmet julkaisi osavuosikatsauksen tammi–maaliskuulta 2019. 

1. huhtikuuta Valmet tiedotti saattaneensa loppuun GL&V:n yritysoston. 

1. huhtikuuta Valmet vahvisti tulosohjeistuksen vuodelle 2019 GL&V:n oston 
toteuduttua.  

  

Tulevat tapahtumat 

2. – 23. heinäkuuta 2019: Hiljainen jakso. Valmet ei ole yhteydessä 
pääomamarkkinoiden edustajiin kolmeen viikkoon ennen osavuosikatsauksen 

julkistamista. 

23. heinäkuuta 2019: Tammi-kesäkuun 2019 puolivuosikatsauksen julkistaminen 

8. elokuuta 2019: Q2-tulosesitys institutionaalisille sijoittajille Helsingissä, 
järjestäjänä Danske Bank 

28. elokuuta 2019: Roadshow Pariisissa, järjestäjänä UBS 

30. elokuuta 2019: Blue Chip Day Helsingissä, järjestäjänä Danske Bank 

  

Katso kaikki tulevat tapahtumat Valmetin taloudellisesta kalenterista.  

  

Kaudelle Q2/2019 kirjattuja saatuja tilauksia 

Pvm Kuvaus Liiketoiminta- 

linja 
Maa Arvo 

18.6. Laaja paperikoneen 

lajinvaihtouudistus 

Paperit Suomi Ei julkistettu. 

18.6. Viiraosan uudistus Paperit Korea Ei julkistettu. 

17.5. Merkittävä sellu- ja 

kartonkiteknologiatoimitus 

Sellu ja Energia, 

Paperit 
Brasilia Arvo on noin 260-290 

miljoonaa euroa. 

14.5. Savukaasujen lauhdutusjärjestelmä  Sellu ja Energia Suomi Ei julkistettu. 

Tämänkaltaisten 

projektien arvo on 

tavallisesti noin 5 

miljoonaa euroa. 

https://www.valmet.com/fi/uutisarkisto/lehdistotiedotteet/2019/muutos-valmetin-sijoittajasuhteissa/
https://www.valmet.com/fi/uutisarkisto/porssitiedotteet/2019/muutos-valmet-oyjn-omien-osakkeiden-maarassa2/
https://www.valmet.com/fi/uutisarkisto/lehdistotiedotteet/2019/valmet-jatkaa-vakaan-liiketoimintansa-vahvistamista-ostamalla-jl-fiber-services-incn-yhdysvalloissa/
https://www.valmet.com/fi/uutisarkisto/porssitiedotteet/2019/valmetin-osavuosikatsaus-1.-tammikuuta---31.-maaliskuuta-2019-saadut-tilaukset-olivat-835-miljoonaa-euroa-ja-vertailukelpoinen-ebita-47-miljoonaa-euroa-kaudella-q12019/
https://www.valmet.com/fi/uutisarkisto/lehdistotiedotteet/2019/valmet-on-saattanut-loppuun-globaaleilla-markkinoilla-toimivan-sellu--ja-paperiteollisuuden-teknologia--ja-palvelutoimittaja-glvn-oston/
https://www.valmet.com/fi/uutisarkisto/porssitiedotteet/2019/valmet-vahvistaa-tulosohjeistuksen-vuodelle-2019-glvn-oston-toteuduttua---/
https://www.valmet.com/fi/sijoittajat/tapahtumat-ja-kalenteri/kalenteri/
https://www.valmet.com/fi/uutisarkisto/lehdistotiedotteet/2019/valmet-toimittaa-laajan-paperikoneen-lajinvaihtouudistuksen-stora-ensolle-suomeen/
https://www.valmet.com/fi/uutisarkisto/lehdistotiedotteet/2019/valmet-toimittaa-laajan-paperikoneen-lajinvaihtouudistuksen-stora-ensolle-suomeen/
https://www.valmet.com/fi/uutisarkisto/lehdistotiedotteet/2019/valmet-toimittaa-viiraosan-uudistuksen-ajin-pplle-koreaan---esittelee-innovatiivisen-sleeve-roll--teknologian/
https://www.valmet.com/fi/uutisarkisto/lehdistotiedotteet/2019/valmetille-sopimus-merkittavasta-sellu--ja-kartonkiteknologian-toimituksesta-klabinille-brasiliaan/
https://www.valmet.com/fi/uutisarkisto/lehdistotiedotteet/2019/valmetille-sopimus-merkittavasta-sellu--ja-kartonkiteknologian-toimituksesta-klabinille-brasiliaan/
https://www.valmet.com/fi/uutisarkisto/lehdistotiedotteet/2019/valmetilta-savukaasujen-lauhdutusjarjestelma-kokkolan-energian-voimalaitokselle/


 

 

24.4. Ulkopakkauskartonkilinja Paperit Saksa Ei julkistettu. Tämän 

kaltaisen tilauksen 

kokonaisarvo on 

tyypillisesti noin 150-

200 miljoonaa euroa. 

  

Katso lista kaikista julkistetuista saaduista tilauksista.  

  

Kiitos mielenkiinnostasi Valmetia kohtaan ja hyvää kesää! 

  

Ystävällisin terveisin, 

  

Calle Loikkanen 

sijoittajasuhdejohtaja 

 

https://www.valmet.com/fi/uutisarkisto/lehdistotiedotteet/2019/valmet-toimittaa-ulkopakkauskartonkikonelinjan-gs-paperboard--packagingille-malesiaan/
https://www.valmet.com/fi/sijoittajat/valmet-sijoituskohteena/saadut-tilaukset/

