Valmet IR-uutiskirje Q2/2020

Vuoden 2020 toinen neljännes on päättynyt, ja on aika kerrata Valmetin
tapahtumat ennen tammi-kesäkuun 2020 puolivuosikatsauksen julkistamista
23. heinäkuuta. Valmetin hiljainen jakso alkoi 2. heinäkuuta.

Viimeaikaisia tapahtumia
Valmet sopi 17. kesäkuuta 2020 ostavansa 22 374 869 osaketta tulevasta Neles
Oyj:stä Solidium Oy:ltä. Tämä vastaa 14,88 % Neleksen kaikista osakkeista ja äänistä.
Sovittu ostohinta on 8,00 euroa osakkeelta, ja kokonaiskauppahinta
allekirjoitushetkellä on 179 miljoonaa euroa. Neles on globaalisti johtava venttiili-,
venttiiliautomaatio- ja palveluyhtiö jolla on vahva asema sellu- ja paperiteollisuudessa.
Noin 70 % Neleksen liikevaihdosta tulee luonteeltaan toistuvasta liiketoiminnasta.
Neleksen liiketoiminta kattaa useita prosessiteollisuuden aloja ja maantieteellisiä
alueita, ja 26 % yhtiön liikevaihdosta tulee sellu- ja paperiteollisuudesta. Vuodesta
2011 lähtien Neleksen saadut tilaukset ovat kasvaneet noin 5 % vuosittain, ja
kannattavuus on parantunut.

Valmetin varsinainen yhtiökokous 2020 järjestettiin Helsingissä 16. kesäkuuta.
Yhtiökokous päätti maksaa 31. joulukuuta 2019 päättyneeltä tilikaudelta osinkoa 0,80
euroa osakkeelta. Osinko maksettiin 25. kesäkuuta 2020. Yhtiökokous valitsi uudelleen
Valmet Oyj:n hallituksen puheenjohtajaksi Mikael Mäkisen ja varapuheenjohtajaksi Aaro
Cantellin. Hallituksen jäseninä jatkavat Pekka Kemppainen, Monika Maurer, Eriikka

Söderström, Tarja Tyni ja Rogério Ziviani. Lisätietoja yhtiökokouksen päätöksistä ja
videotallenne toimitusjohtajan katsauksesta täältä.

Valmet ja Metsä Fibre allekirjoittivat esisopimuksen avainteknologian ja automaation
toimittamisesta Kemiin suunnitellulle biotuotetehtaalle. Sopimuksen toteutuminen
riippuu Metsä Fibren investointipäätöksestä. Metsä Fibre on ilmoittanut, että
päätösvalmius Kemin biotuotetehtaan rakentamisesta arvioidaan saavutettavan syksyllä
2020. Valmetin odotettavissa olevan toimituksen arvioitu arvo olisi noin 350-400
miljoonaa euroa sisältäen Valmetin toimittamat avainlaitteistot. Toteutuessaan
toimituksella olisi tärkeä vaikutus Valmetin ja sen alihankkijoiden työllisyydelle.
Valmetin toimitusprojektin työllisyysvaikutus olisi arviolta noin 800 henkilötyövuotta,
josta noin 500 Suomessa

Valmet käynnisti 21.4.2020 yhteistoimintaneuvottelut määräaikaisista lomautuksista
Suomessa. Syynä olivat tuotannolliset ja taloudelliset syyt, erityisesti työn
väheneminen lähellä asiakasta tehtävässä palvelutoiminnassa ja tarve varautua Covid19 -pandemian liiketoiminnallisten vaikutusten mahdolliseen laajentumiseen. 24.4.2020
Valmet ilmoitti neuvotteluiden päättyneen, ja niiden lopputuloksena työkuorman
vähäisyyden perusteella lomautettiin määräaikaisesti 72 henkilöä Palvelutliiketoimintalinjasta ja 105 henkilöä EMEA-alueorganisaatiosta. 26.5.2020 Valmet
ilmoitti jatkavansa toimenpiteitä vakaan liiketoiminnan pitkän aikavälin kilpailukyvyn
parantamiseksi erityisesti Tehdaspalvelut- ja Telat ja kunnostuspalvelut liiketoimintojensa osalta pääasiassa EMEA-alueella. Suunnitellut toimenpiteet sisältävät
henkilöstövähennyksiä ja valittujen toimintojen uudelleen organisointia. Toimenpiteet
on suunniteltu toteutettaviksi vuoden 2020 aikana. Arvioitu henkilövähennystarve on
noin 200 henkeä.

COVID-19-pandemian aiheuttaman lisääntyneen epävarmuuden johdosta Valmet perui
vuodelle 2020 antamansa tulosohjeistuksen 16.4.2020.

Tiedotteet kaudella Q2/2020
02.07.2020 Valmetin tammi–kesäkuun 2020 puolivuosikatsauksen julkistaminen 23.
heinäkuuta 2020
01.07.2020 Valmet on saanut päätökseen 14,9 prosentin omistusosuuden hankinnan
Neleksestä
26.06.2020 Muutos Valmet Oyj:n omien osakkeiden määrässä
17.06.2020 Valmet hankkii 14,9 prosentin omistusosuuden tulevasta Neleksestä
16.06.2020 Valmet Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen päätökset
26.05.2020 Valmet jatkaa toimenpiteitään vakaan liiketoiminnan kilpailukyvyn
parantamiseksi
29.04.2020 Valmet ja Metsä Fibre ovat allekirjoittaneet esisopimuksen avainteknologian
ja automaation toimittamisesta Kemiin suunnitellulle biotuotetehtaalle

24.04.2020 Valmetin yhteistoimintaneuvottelut määräaikaisista lomautuksista
Suomessa päättyivät
23.04.2020 Valmetin osavuosikatsaus 1. tammikuuta – 31. maaliskuuta 2020: Saadut
tilaukset kasvoivat 1,2 miljardiin euroon ja vertailukelpoinen EBITA 52 miljoonaan
euroon
23.04.2020 Kutsu Valmet Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen
21.04.2020 Valmet aloittaa yt-neuvottelut määräaikaisista lomautuksista Suomessa
16.04.2020 Valmet peruu tulosohjeistuksensa vuodelle 2020 COVID-19-pandemiaan
liittyvän lisääntyneen epävarmuuden johdosta

Tulevat tapahtumat
2. heinäkuuta – 23. heinäkuuta 2020: Hiljainen jakso. Valmet ei tapaa
pääomamarkkinoiden edustajia kolmeen viikkoon ennen osavuosikatsauksen
julkistamista.
23. heinäkuuta 2020: Tammi-kesäkuun 2020 puolivuosikatsauksen julkistaminen
14. elokuuta 2020: Nordean Small Cap - seminaari
21. elokuuta 2020: Q2 tulosesitys institutionaalisille sijoittajille, järjestäjänä OP

Vallitsevien matkustusrajoitteiden johdosta olemme aktiivisesti yhteydessä sijoittajiin
puhelintapaamisin. Katso kaikki tulevat tapahtumat Valmetin IR-kalenterista.

Kaudelle Q2/2020 kirjatut saadut tilaukset
Pvm Kuvaus

Liiketoimintalinja Maa

29.6 Kattilalaitos

Sellu ja Energia

25.6 Päällystyskone

Paperit

10.6 Keitto- ja kuitulinja

Sellu ja Energia

Kiina Tilauksen arvoa ei julkisteta.

Kattilalaitoksen
29.4 muuttaminen
biomassapolttoiseksi

Sellu ja energia

Puola

Sellu ja energia
(Q1)
Paperit (Q2)

Tilausten arvoja ei julkisteta.
Tämän tyyppisten ja
Kiina toimituslaajuisten tilausten
kokonaisarvo on tyypillisesti noin
130-150 miljoonaa euroa.

27.4 Hienopaperikonelinja ja
soodakattila

Arvo
Tämän kokoisen ja laajuisen
Ruotsi toimituksen arvo on tyypillisesti
yli 40 miljoonaa euroa.
Tilauksen arvoa ei julkisteta.
Tämän tyyppisen tilauksen arvo on
Brasilia
tyypillisesti noin 25-35 miljoonaa
euroa.

Tilauksen arvo on noin 20
miljoonaa euroa.

24.4 Kattilalaitos

Sellu ja energia

17.4 Rullaus- ja
pituusleikkuriteknologia

Paperit

Tilauksen arvo on noin 70
miljoonaa euroa.
Ei julkistettu. Tämän tyyppisen
tilauksen kokonaisarvo on
Suomi
tyypillisesti noin 10-20 miljoonaa
euroa.
Suomi

Katso lista kaikista julkistetuista saaduista tilauksista.

Valmetin sijoittajasivut palkittiin vuoden 2020 parhaina
Pörssisäätiö ja Sijoitusanalyytikot ry palkitsivat Valmetin sijoittajasivuston vuoden 2020
parhaana. Parhaat Sijoittajasivut -kilpailussa käydään vuosittain läpi kaikkien
kotimaisten pörssiyhtiöiden suomenkieliset sijoittajasivustot. Valmet valittiin parhaaksi
suurten yhtiöiden sarjassa. Sivustomme sai tuomaristolta erityiskiitosta siitä, että
tärkeät ja ajankohtaiset asiat olivat löydettävissä helposti heti etusivulta.
Lisätietoja täältä.

Osallistu Valmetin vastuullisuuskyselyyn
Valmetin vastuullisuuskyselyssä voit kertoa, mitkä asiat ovat mielestäsi tärkeitä
Valmetille vastuullisena yrityksenä. Samalla voit ehdottaa uusia ideoita tulevaisuuden
vastuullisuutyöhömme liittyen. Kyselyyn vastaaminen kestää noin 3 minuuttia, ja
vastaukset käsitellään anonyymisti. Kyselyn tuloksia hyödynnetään kestävän
kehityksen ohjelmamme kehittämisessä. Kysely on englanninkielinen.
Vastuullisuuskysely

Kiitos mielenkiinnostasi Valmetia kohtaan ja hyvää kesää!
Ystävällisin terveisin,
Pekka Rouhiainen
sijoittajasuhdejohtaja

